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Examenul pentru care 
trebuie să ne pregătim 

din timp

FIECARE

MICRON

ARE

IMPORTANȚĂ !

In fotografie Dumitru Iones- 
cu, controlor de calitate la 

‘Uzina „1 Mai“ Ploiești

Foto : C. CIOBOATĂ

A început construcția 
uncia dintre cele mai 
mari $î mai moderne 
centrale termoelectrice

din (ară

Uzina „1 Mai" Ploiești. în viața organizațiilor U.T.C. de aici aceste zile sînt puternic marcate de 
pregătirea și desfășurarea adunărilor și conferințelor de dare de seamă și alegeri. Moment .al bilanțului 
multilateral, de jalonare exactă a perspectivelor dezvoltării întregii activități viitoare, prin raportarea 
complexă, riguroasă a realizărilor din viața fiecărui colectiv de uteciști la exigențe și posibilități specifice, 
aceste întruniri cu pregnant caracter de lucru sînt pre cedate și însoțite de o intensă muncă politico-orga- 
nizatorică la care este angrenat întregul activ, masa largă a uteciștilor.

,— Primul obiectiv pe care 
î-am realizat, ne spunea Ion Bu- 
rada. secretarul comitetului 
U.T.C. pe uzină, a fost definiti
varea unei noi structuri organi
zatorice a organizației noastre, 
pe baza unei evidențe „la zi" 
a uteciștilor din fiecare loc de 
mnncă. Ca o noutate aș aminti 
soluția Ia care am recurs în ceea 
ce privește ucenicii ia locul de 
muncă. Ei se vor constitui de-a- 
cutn înainte în trei organizații 
de bază, pe ani de studiu, ca o 
modalitate de dezvoltare a unei 
activități mai bogate, conforme 
cu cerințele specifice de vîrstă și 
ale pregătirii acestei categorii de 
uteciști. Acesta n-a fost însă de- 
cît un preambul.

într-o întîlnire cu întregul ac
tiv al organizației U.T.C. a uzi
nei, am prelucrat apoi detaliat 
instrucțiunile privind pregătirea 
dărilor de seamă, a programelor 
de activități, desfășurarea alege
rilor. Am insistat asupra promo
vării unei asemenea proceduri, în 
etapa pregătitoare a fiecărei adu
nări sau conferințe, îneît prin în
trunirea uteciștilor să se realizeze 
o sinteză asupra tuturor dome
niilor de activitate ale organiza
țiilor U.T.C., concluzionînd, prin 
participarea largă a uteciștilor la 
dezbateri, cele mai utile meto
de și modalități prin care, în vii
tor, să fie îndeplinită mai bine 
gama răspunderilor nemijlocite 
ce revin fiecărei organizații 
U.T.C., fiecărui tînăr.

în cîteva organizații de bază, 
adunările de dare de seamă și 
alegeri au avut deja loc, în ma
rea lor majoritate însă aceste fo
rumuri ale uteciștilor urmează să 
se întrunească în zilele și săp- 
tămînile următoare, precedind
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să depistăm elementele procedu
rii de care amintise tovarășul 
secretar.

ION TRONAC

Oră de laborator

conferința organizațiilor mari din 
secții și aceea pe uzină care, 
la începutul lui noiembrie va 
constitui, aici, momentul final. 
De-a lungul unui itinerar prin 
organizațiile care se pregătesc 
pentru aceste adunări, am căutat

Foto ; C. CIOBOATĂ

este excelent

FOLOSIȚI
LA ÎNTREAGA
CAPACITATE
UTILAJELE!

Există în momentul de față în 
județul Buzău, după părerea tu
turor specialiștilor, condiții sufi
ciente pentru îndeplinirea exigen
țelor campaniei. Pe de o parte, 
fiindcă vremea se menține fru
moasă, cu zile lumină încă lungi, 
solurile au atins o umiditate op
timă, premiza unui ritm de în- 
sămînțare susținut, pe de alta 
fiindcă frontul de lucru este — 
potențial — suficient de dens. 
Totuși, un stadiu nesatisfăcător 
al lucrărilor este prezent în nu
meroase unități. La C.A.P. Gre- 
ceanca, Mărăcineni, Siliștea, po
rumbul a fost recoltat de pe su
prafețe
(circa o treime din suprafețele 
totale). Aceeași situație am întîl- 
nit-o și la I.A.S. Săhăteni. Ne-am 
putut da seama, după situația din 
teren, că motivele neputinței de a 
depăși aceste ritmuri de melc sînt, 
aici,' consecințe ale defecțiunilor 
organizatorice. La C.A.P. Gre-

nejustificat de reduse

ceanca am întîlnit, îii plină dimi
neață, o combină și o grapă rătă
cite pe cîmp. Două tractoare șo
mau, de asemenea, vis-a vis de 
sediul administrativ al unității 
din lipsă de piese' de schimb. N. 
Zoman, șeful secției de mecani
zare, preciza cu mult calm că a- 
ceste utilaje stau nefolosite de 
mai bine de trei zile. Aici, ca și 
la Mărăcineni sau Ulmeni, se 
bate pasul pe loc, fiindcă forța 
mecanică este departe de a fi în
trebuințată integral în fiecare zi. 
Ce părere au, referitor la această 
situație comitetele de conducere 
ale unităților, respectiv conduce
rile I.M.A. ?

în mai multe cooperative agri
cole și I.A.S.-uri (la Buzău, Km. 
Sărat, Cilibia), în care s-au luat 
măsuri speciale pentru sporirea

ANDREI BÂRSAN

(Continuare în pag. a IlI-a)

DEBUTUL CLASEI A

în raza munici
piului Brăila, între 
Dunăre și platfor
ma celor două com
binate chimice — de 
celuloză și hîrtie și 
de fibre artificiale 
— a început con
strucția uneia din
tre cele mai mari 
și moderne cen
trale termoelectrice 
din țară, care în fi
nal va funcționa la 
o putere de 1800 
megavați. Potrivit 
proiectului, lucra
rea va fi executată 
în trei etape : prima 
va cuprinde 3 gru
puri însumînd 600 
megavați, a doua va 
începe în 1973, iar 
cea de a treia după 
1976. Pe o suprafa
ță de circa 100 ha. 
vor fi amplasate: 
hala cazanelor și 
a turbogeneratoa- 
relor, stațiile exte

rioare de înaltă 
tensiune de 220 și 
400 kilovolți și cea 
de pompare a apei 
industriale, gospo
dăria de combusti
bil, ateliere mecani
ce, depozite de echi
pament tehnologic 
și materiale de în
treținere și alte con
strucții anexe care 
înglobează peste 
250 000 tone utilaj 
tehnologic. Utilaje
le prevăzute pentru 
ultimele două eta« 
pe, inclusiv turbo- 
agregatele de 330 
megavați, vor fi fa
bricate în întregime 
în țară. Acest gi
gant furnizor de e- 
nergie electrică se 
va „hrăni“ cu 67 
mc. apă pe secundă, 
pe care o va capta 
cu instalații specia
le din Dunăre și cu 
circa 250 vagoane

de păcură pe zi.
în prezent pe șan

tier se lucrează in
tens Ia construcția 
unor racorduri de 
cale ferată, șosele 
pentru transporturi 
auto, la pilotarea 
fundațiilor la caza
ne (fiecare avînd o 
capacitate de 640 
tone abur pe oră) 
și se fac săpături în 
zona sălii de mașini 
și a corpului dega- 
zorilor.

în timpul care a 
trecut de la excava- 
rea primelor cupe 
de pămînt, în peri
metrul noii stele a 
energeticii româ
nești, s-au dislocat 
20 mii mc. pămint 
și s-au bătut sub 
viitoarele fundații 
peste 700 stîlpi din 
beton armat.

(Agerpres)

X-A Starea sănătății

A ȘCOLII GENERALE
în județul Ialomița rețeaua 

școlii de 10 ani s-a extins la 
47 de școli generale, dintre care 
28 inaugurate anul acesta. Scrip
tic, inspectoratul școlar a rezol
vat la timp și problema înca
drărilor, laboratoarele au fost 
înzestrate cu aparatură și ma
terial didactic nou în cantități 
îndestulătoare,, practica elevi
lor claselor a IX-a și a X-a a 
fost orientată spre sectoarele 
productive specifice județului. 
Sînt, evident, obiective pe care 
inspectoratul școlar județean 
le-a rezolvat cu operativitate, 
simț de răspundere și compe- 
' - ță profesională. Ș.i,. totuși, în 

jli soluționarea unor proble
me esențiale este tărăgănată sau 
insuficient clarificată.

Dacă urmărim, spre exemplu, 
pregătirea deschiderii anului 
școlar — etapă depășită de mai 
bine de două săptămîni — ob
servăm că deși inspectoratul a 
rezolvat scriptic problema înca
drărilor, fluctuațiile de profe
sori la catedre continuă. Mai 
sînt ore neacoperite, ore care 
nu se țin, orare care nu se de
finitivează, cereri, încă în dis
cuție, ale absolvenților învăță- 
mintului superior care nu vor 
să se prezinte la post. Cîteva 
exemple : la Școala generală 
Dragalina, găsim o catedră-va-

ti

cartă de matematică, prin ne- râtul județean a îndrumat orga- 
prezentarea la ppst a celei care 
a fost investită ca profesoară,.
David Liliana, absolventă a fa
cultății de matematică ; la Școa
la generală nr. 1 din Călărași, 
12 ore de desen și aproape două 
catedre întregi de limba româ
nă sînt acoperite „scriptic", dar 
nu și în realitate. La Țandărei, 
școala așteaptă ca tovarășa 
PAUN NICOLETA să-și încheie 
termenul de contract cu restau
rantul „Picadily" din Constan
ța și în cursul lunii octombrie 
să se prezinte la post. Pînă a- 
tunci ? Enumerarea s-ar putea 
continua, pentru că-mișcările de 
cadre răstoarnă echilibrul sta
bilit pe hîrtie în acoperirea ca
tedrelor, răsturnînd, implicit, 
echilibrul intim al procesului 
de învățămînt. „Totuși, toate o- 
rele au fost acoperite", — se 
justifică directorii de școli. Au 
fost acoperite, ce-i drept, dar 
cum ? Prin supliniri ocaziona
le, echilibristici de orar și, mai 
«Ies, prin faptul ‘ că elevii au 
fost ocupați în primele două 
săptămîni cu'practica agricolă. 
Acum însă întîrzierea de ordin 
organizatoric se reflectă în 
conținutul muncii : planificări 
făcute în pripă, material didac
tic orînduit l-a repezeală etc. 
Afirmam la început că inspecto-

nizarea practicii în producție a 
claselor a IX-a și a X-a ale șco
lii generale. într-adevăr, elevii 
claselor a IX-a au fost îndru
mați către meserii specifice e- 
conomieî județului. Astfel, în 
comuna Andrășești elevii vor 
face practică la incubator și la 
ferma C.A.P,; medicul veteri
nar Cernescu Adrian s-a anga
jat să conducă personal practi
ca. Elevii clasei a IX-a clin» co
muna Perieți vor lucra în sec
torul legumicol, la sere și în 
sectorul viticol al I.A.S.-Funda- 
ta. Școala generală -nr. 1 din Că
lărași s-a orientat just, îndru- 
mînd fetele spre fabrica de con
fecții, iar pentru băieți a orga-

tovarășului
Ion Gheorghe Maurer

Ministerul Sănătății infor
mează că evoluția stării de 
sănătate a tovarășului Ion. 
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, a 
înregistrat, în ultimele 48 de 
ore, o îmbunătățire apreciabi
lă. Starea de șoc a fost înlă
turată. Continuă aplicarea tra
tamentului medical corespun
zător, în vederea îndepărtării 
consecințelor politraumatis- 
mului suferit.

IN PAG. A 2-A:

ACTUALITATEA
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POEȚI

ȘI JURNALIȘTI

OPINII
este astăzi 

Națiunea 
vocație de 

specifice

Reîntîlnire

CHIAR CINTAT IN COR, NEADEVĂRUL

A sublinia caracterul militant 
al literaturii române 
aproape un truism, 
noastră însăși are o 
luptătoare, în forme 
desigur, și de aceea a fost poate 
atît de acută reacția atunci cind 
un patriotism ardent și tragic 
a încercat să contemple destinul 
ei din punctul de vedere exclu
siv al dinamismului exterior. în .. 
fond, India lui Gandhi, de exem
plu, a părut .că încrucișează bra
țele, prin practica non-violenței 
tocmai atunci cind „locomotiva 
istoriei" șale,, cum i-ar zice 
Marx, a început să prindă viteza 
cu care va cuceri independența și 
va intra. în era contemporană. în 
zona în care s-a crezut că se 
află subistdria gestează de multe 
ori destine planetare, energii re
formatoare, progresul însuși. Po
porul român a jucat în Evul 
Mediu un rol european însem
nat, vocația lui continentală nu 
este de dată recentă, o știe toa
tă lumea, iar voevozii noștri au

de AUREL DRAGOȘ- 
MUNTEANU

stat cu sabia trasă la hotarele 
Europei, fiind „straja străjii", 
cum afirma cu demnitate Ștefan 
cel Mare într-un mesaj către 
Papăl-Intrarea lui, pentru aproa
pe cinci sute de ani, în așa-zisul 
„con de umbră" al istoriei nu a 
însemnat decit schimbarea ar
melor. Cavalerul viteaz și rustic 
a lăsat locul diplomatului isteț 
și abil. Din vremea lui Ștefan 
cel Mare ne-au. rămas numele 
unor războinici, hatmani și plr- 
eălabi ; la urmașul său, figura 
cea mai ilustră este un logofăt 
care a știut să trateze cu Poar-

ta, să-i convingă pe Vizir și pe 
Sultan de îndreptățirea cauzei 
noastre. în cele cinei secole care 
au urmat pînă în epoca moder
nă, românii au trudit tot atît de 
hotărîți pentru afirmarea lor is
torică și numai suplețea și vi
goarea neamului au putut con
serva nealterată substanța noas
tră națională. înoepînd de la 
1848 am participat la toate revo
luțiile sociale și naționale ale lu
mii actuale, cu aceeași încre
dere și voință fermă de a ne 
împlini destinul nostru. Un po
por care nu a cunoscut răgazul, 
aflat de peste o jumătate de 
mileniu într-o suită de frămîn- 
tări ale istoriei, care nu s-a „ho
dinit", cum ar spune un ardelean 
memorandist! Este firesc să 
constatăm în toate manifestările 
lui amprenta acestui destin mi
litant. Călugărul care o fi scris 
Cronica moldo-germană a

(Continuare în pag. a Il-a)

La cules, în vie

Foto i C. CIOBOATĂ

PENTRU TINERET

cu New York-ul
de COSTIN MURGESCU

Faptele s-au petrecut așa cum 
le-a descifrat și prezentat co
respondentul nostru pentru ju
dețul Hunedoara. Cercetata 
pentru a doua oară — de data 
aceasta de mai multe persoa- . 
ne — au confirmat că articolul 
„Pedeapsă pentru adevăr 
publicat cu două luni in urmă 
(„Scinteia tineretului" nr. 6592 
din 29 iulie) exprimă un trist 
și dureros adevăr. Acela că la 
întreprinderea județeană bal- 
neo-climaterică (IJBC) din Deva 
s-au săvîrșit de către — sau sub

PE URMELE

Revăd New York-ul după trei ani.
Uimirii paralizante a primei întîlniri de acum zece ani 

și privirilor iscoditoare, dornice să-l descopere mereu, ale 
repetatelor întîlniri ulterioare, le face loc de data aceas- 
ța o întrebare persistentă : Ce s-a schimbat, între timp; 
în viața acestui uriaș conglomerat urban ? New York-ul 

oraș cu care nu seamănă nici un altul din lume — 
este mereu același, egal cu el însusi, chiar cînd se 
transformă.

Metropolitan Opera continuă să adune cei mai buni 
cîntăreți ai lumii pentru spectacolele sale din luxurianta 
sală de la Lincoln Center; la Metropolitan Museum, a- 
ceeași afluență; aceeași afluență parcă și la spectacole
le care continuo fără întrerupere de-acum trei sau cinci 
ani, cînd le-am văzut pentru prima dată : „Hello, Dolly !", 
„The Fiddler on the Roof", „Man of la Mancha". Din jur, 
de la Broodway sau de pe strada 42, le asaltează însă, 
tot mai numeroase, filmele „sexy".

La televiziune au rămas la preț show-urile lui Dean 
Martin, pe fața căruia anii au mai crestat alte brazde 
îneît glumele lui la adresa lui Armstrong par și autoiro
nii. încolo, programele numeroaselor posturi de televi
ziune par neschimbate, dacă n-ai observa înmulțirea dis
cuțiilor despre deficiențele asigurărilor sociale, despre 
poluarea apei și a aerului, despre neajunsurile vieții în 
marile aglomerări urbane.

Sîmbătă seara, în Greenwich Village același spectacol 
pitoresc al străzilor și aceeași înghesuială în sălile de 
dans sau de muzică folk. Să fie doar o simplă impresie 
înmulțirea numărului vizitatorilor turiști, veniți mai curînd 
să asiste decît să participe la exuberanta nocturnă a 
cartierului ?

Duminică dimineața aceeași priveliște în Central Park: 
bătrînii care se odihnesc pe bănci, copii care bat min
gea pe peluze sau gonesc pe biciclete, toți dornici să 
tragă în piept puțin aer, în orașul acesta în care poți 
găsi orice în afară de aer.

La.„Doubleday" ușile sînt deschise, ca de obicei, pînă 
Io n?iezuJ nopții și rafturile se umplu zilnic cu zeci de 
cărți noi, despre tot ceea ce poate să preocupe astăzi 
mintea omului și să intereseze pe un intelectual, indife
rent de specialitatea în care lucrează. Numai cîteva 
străzi mai jos, s-au înmulțit însă prăvălioarele insalubre 
pe a căror ușă se află inscripția discretă s „Intrarea in
terzisă celor sub 18 ani".

Seara, pe străzile principale este aceeași animație, dar 
acum te întîmpinâ chiar și aici la fiecare cîteva minute, 
mașinile poliției care se strecoară fără zgomot pe lingă 
bordură, în timp ce mult mai numeroși polițiști merg 
numai grupați cite doi.

La O.N.U.au început, ca în fiecare septembrie, lucră
rile Adunării Generale și întîlnești aproape aceiași oa
meni. Numai Goldberg nu mai este pe culoare spre a
discuta agitat situația internațională, ci apare pe ecra
nele televizoarelor, angajat în campania electorală pen
tru postul de guvernator al statului New York, în ale
gerile care se vor desfășura și ele cu ritualul obișnuit și 
la data obișnuită, de la începutul lunii noiembrie.

Se construiește mult, repede și bine la New York. Em
pire State Building, cu cele peste o sută de etaje ale 
sale, a rămas același punct de atracție al New York-ului 
și cea mai înaltă clădire din lume. Dar, seara, spre 
Downtown, se profilează, mereu mai înaltă spre cer, 
noua clădire care își propuhe să fie mai înaltă chiar

I
I
I
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MATERIALELOR PUBLICATE

patronajul directorului acesteia) 
inginerul silvic Ion Brașoveanu, 
o serie de ilegalități și abuzuri 
cărora, între alții, le-a căzut 
victimă și utecista care s-a a- 
dresat redacției. A reaminti 
faptele nu înseamnă decit a re-

zuma menționatul articol care 
nu spune nimic altceva decit 
ceea ce atestă nenumărate do
cumente, acte, declarații ce 
compun la ora aceasta, dosare 
voluminoase. Adică, timp de 
peste două luni și jumătate (12

mai — 31 iulie 1969) o mașină 
I.M.S. 1 Hd. 1348 aparținînd 
IJBC Deva s-a aflat în repara
ție la întreprinderea de indus
trie locală (I.I.L.) aparținînd a- 
celuiași consiliu popular jude
țean. O reparație insă ilegală, 
fără forme corespunzătoare, a; 
ranjată cu directorul I.I.L., și 
a -cărei valoare (estimată la

IOtffet. FLOREA 
NICOLAE ARSENIE

(Continuare în pag. -a 111-a)

IȘ decit însuși Empire-ul.

O.N.U.au
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LEBEDELE ALBE, 
LEBEDELE NEGRE

După o introducere cam ab
stractă la Combinatul de vini- 
ficație Sorogari, penultima zi a 
Festivalului a . dezvăluit ți as
pectul mai concret al poeziei 
roadelor și ospitalității moldo
venești. Momentul pretindea un 
decor dionysiac. Un amfiteatru 
natural, cu terase peltice, să
pate î» soare și în viță de vie, 
le-a oferit cu generozitate. Au 
fost, desigur, și cuvinte calde 
de întimpinare iar în ulcioare 
se strecurase, printre altele, și 
„Umbra lui Istrate Daoija Voie
vod" și silabele dulci pillatiene. 
Le prefațase, de fapt, directorul 
I.A.S. Copou. urînd poeților, 
oaspeți bun venit, multă sănă
tate și... mult talent. Postfața, 
însă, avea să fie semnată seara 
tîrziu, la „Bolta rece" de către 
autorii de epigrame. Pentru mo
ment totuși, orchestra „Doina 
Moldovei" mai cîștigase doi 
profesioniști, o dată cu fluierul 
poetului Damian Ureche și con
trabasul poetului Ion Țugui. Re
întoarcerea la Iași, consumată 
în cîteva etape, avea să semene 
eu un foarte cunoscut vers al 
lui Vasile Alecsandri. Eram.pe 
strada „Moara de vînt".

A urmat, la orele 17, un con- 
curs-recital de poezie al mem
brilor cenaclurilor literare din 
liceele ieșene : cu voci mai fi
rave sau mai ferme, mai mime
tice sau mai personale, diferit 
înzestrate, dar vădind toate 
multă dragoste pentru frumos.

Ulterior, casa tineretului vibra 
de emoție și nerăbdare. Și pe 
drept cuvînt : după recitalul de 
poezie, susținut de invitați, a- 
veau să fie decernate premiile 
Festivalului. Secundele așteptă
rii deveneau maf dense, curio
zitatea se trezea în fiecare gest. 
Tn fine, iată și verdictul jurii
lor :

Diploma de onoare a Festiva
lului se acordă poetului FRA- 
NYO ZOLTAN, pentru înde
lunga sa activitate pe tărimul 
literelor, pentru contribuția sa 
excepțională la propagarea lite
raturii române, peste hotare, 
pentru traducerea din opera lui 
Mihai Eminescu în limbile ger
mană și maghiară.

Premiul Festivalului, decernat 
de Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă — poetului MI
HAI URSACHI (Iași) pentru vo
lumul „Inel cu enigmă*.

Premiul Festivalului, decer
nat de Uniunea Scriitorilor din 
România. — poetului EMIL 
BRUMARU, pentru velum j 
„Versuri".

Premiul U.T.C, acordat de 
Comitetul U.T.C. al județului 
Iași — poetului ION CHIRIAC, 
pentru volumul „Răsărit de fată 
irtare".

Atmosfera sărbătorească re
clama o trecere plină de suavi
tate către săgețile în 4 versuri 
care aveau să se încrucișeze la 
seara de epigrame de la „Bolta 
rece".

Soluția au găsit-o „lebedele* 
albe și negre, într-un spectacol 
de balet.

NICOLAE BALTAG

SOCIETATEA 
„PRIETENII 
MUZEULUI 
BĂLCESCU"

O seamă de personalități ști
ințifice și «fultUrale. descendențl 
ai Bălceștilor,- dînd glas dorin
ței unui mare număr de oameni 
interesați, semnează un docu
ment prin care susțin propune
rea de a șe înființa, pe lingă 
muzeul memorial „Nicolae Băl- 
ceseu". Societatea „Prietenii 
Muzeului Bălcescu".

Muzeul este organizat in ve
chiul conac din Bâlcești, pe Va
lea Topologului — vatra strămo
șească a familiei care deține 
încă un bogat tezaur de docu
mente și fapte. Omul de știință, 
studentul, elevul și turistul vor 
găsi aici prilejul de a pătrunde 
in răscolitoarea viață a marelui 
patriot revoluționar. Societatea 
se va constitui oficial cu prile
jul comemorării a 118 ani de la 
moartea marelui patriot. Eveni
mentul va fi marcat printr-o se
rie de manifestări culturale pre
cum și prin emiterea unei me
dalii.

VASILE RĂVESCV

ION NECULCE —
225 DE ANI

Activitatea științifică ocupă 
un loc însemnat in viața corpu
lui profesoral a’. Liceului jon 
Neculce" din Capitală. Astfel, se
siunea de comunicări științifice 
ale cadrelor didactice din această 
toamnă este consacrată cărtura
rului Ion Neculce. de la a cărui 
moarte se împlinesc 225 de ani. 
Va fi evocată viața și personali
tatea lui Ion Neculce. prezența 
sa in conștiința scriitorilor ro
mâni. contribuția sa la formarea 
limbii române literare. Progra
mul se continuă cu comunicări 
privind gmdirea soaal-politică 
a lui Ion Neculce. valențele e- 
ducaționale ale operei sale, 
chipul $i luerărtle sale ogLndtte 
in literatura rusă.

BL V.

NOI PREMII PENTRU 
TINERII CÎNTARET1 
ROMÂNI

De la Budapesta ne-a «ost 
vestea unui nou remarcabil 
succes a! scoli! interpretative ro
mânești. La al 11-lea Concurs 
International de muzica al Bu
dapestei. Radier Spimnu Ged- 
ler (membră a corului ^Madri
gal*) a obținut Premiul II la sec
ția canto femei (premiul I nu a 
fost acordat), iar Lude vie Konya 
a fost distins cu Premiul al II- 
lea s* cu premiul special rrErkel- 
oferit de orașul Gyula.

S. IOACHIM

• • • ȘI-A SACRIFICAT 
VIAȚA. Pe la ora prînzu- 
lui, la instalația de acrilo- 
nitril de la Combinatul 
petrochimic Pitești s-a pro
dus o defecțiune tehnică. 
Ca urmare au început să 
se evapore aburi de acid 
cianhidric, una din cele 
mai toxice substanțe. Re
medierea defecțiunii presu- 

| punea măsuri de protecție 
deosebite. Intr-adevăr, A- 
lexe Gheorghe (42 de ani) 
începînd să lucreze la re
parație șl-a pus masca de 
gaze. Rămîne de văzut cum 
a fost posibil să i se alătu
re elevul practicant Mihai 
Cristescu. care s-a apucat 
să-1 ajute fără a avea mas
că. Nu cunoștea sau nu a 
respectat regulile de pro
tecția muncii... In orice 
caz. intrînd în vaporii de 
acid cianhidric fără n>'j- 

j loace de protecție el s-a 
: intoxicat imediat pierzîn- 

du-și cunoștința. Reacția 
| Iui Alexe Gheorghe a fost 

spontani : el si-a scos mas- 
| ca si a început să-i facă 
| ti nărui ui practicant respi- 
i rația artificială ..gură la

guri-. Cu toată intervenția 
altor muncitori și a per
sonalului sanitar Alexe

• Gheorghe, intoxicat la rin- 
dul său. a decedat. In 
schimb ti nărui Mthai Cris- 
teseu a fost salvat. Alexe 
Gheorghe. tatâ a doi copii, 
este originar din comuna 
Ruginești, județul Bacău.

• • • SURPRIZA DIX 
SAC. La ora 12, pe poarta 
Bazei de recepție Tîrgovis- 
te a ieșit camionul 21 Db

| încărcat cu saci. El s-a 
oprit nu departe, pe strada 
Minai Bravu nr. 9. unde a 

i început să descarce. La 
■ controlul efectuat de mili- 
! ție actele arătau că cetă- 
| țeaaul Willy Gardon, care 

do mi ei La la această adresă, 
a cumpărat 15t kg gozuri, 

. achiți nd U de lei. (Gozuri- 
1 Ie sint sfărimături. fără 

mare valoare). Numai că 
Iu locul acestor deșeuri în 

1 saci se aflau 375 de kg. 
grîu de consum și de să- 

I minți. selecționat. El fuse
se sustras de magazionerul 
Gh. Xiea și laboranta Sta- 
vrula Chivulescu. care îl 

i vin duseră la un preț bun 
lui W. Gardon. Cei trei au 
fost arestați și vor fi ju
decați conform procedurii 

i speciale.

• • • FRVMOASE PLU
SURI. Din cind în cind or
ganele de miliție efectuea
ză cercetări economice în 
gestiuni. Surprizele nu lip
sesc : apar numeroase plu
suri a căror contravaloare,

I dacă uu ar fl înregistrată 
i eu acest prilej. ar intra 

-neobservată* de scriptele
• contabile iu buzunarele ce

lor ce manevrează de obi-
| cei mărfurile respective.

Iată rezultatele unai con- 
j tru| efectuat in două săp- 

tămini Ia cîteva unități din 
J județul Mureș : ia centrele 

de acRixiție a linii — un 
plus de 5 «79 kg. in valoa
re de 2Um lei; la C.A.P.
Reghin — 33 nuc. de che
restea din rășinoase în va
loare de a W lei. S-au mai 
găsit 13 445 kg. cărbuni și 
saw kg. huilă la /..Corn* 

I bustibiluH Reghin iar la 
| secția 34 marochinărie a 

cooperativei „Progresul- 
din aceeași localitate, un 

. plus de 1S5M lei.

EXAMENUL PENTRU W TREBUIE
(Urmare .din pag. I)

Serviciul tehnologic. De adu
narea organizației U.T.C. ne ma: 
despărțeau două zile. La loc ri
zibil, un afiș inviți uteciștii c> 
municînd data, locul, ordinea de 
zi a adunării.

— Dar, în afară de aceasta, 
adăuga Aurelian Petcu, am trecut 
cu mult timp înainte pe la fie
care dintre cei 41 de tineri din 
organizație, aducîndu-le la cu
noștință data, cerindu-le părerea 
despre problemele, aspectele la 
care consideră necesar să ne re
ferim în darea de seamă a birou
lui U.T.C., ce propuneri con
crete au pentru viitor. De fapt, 
fiecare membru al biroului U.T.C. 
a avut asemenea convorbiri. în
trucît i-a revenit de redactat un 
anumit capitol — acela referi
tor la resortul de care a răspuns, 
în acest fel, darea de seamă a 
fost constituită abordînd în pri
mul rînd aspectele ce privesc 
participarea tinerilor la procesai 
de producție, disciplina muncii, 
rolul unor acțiuni întreprinse de 
Organizație pentru creșterea res
ponsabilității tinerilor în îndepli
nirea sarcinilor de producție și 
pentru ridicarea pregătirii profe
sionale a tinerilor. în strînsă co
relație cu această problematică, 
ne-am oprit apoi Ia conținutul și 
eficiența muncii politico-ideolo- 
gice, pentru cunoașterea de că
tre țineri a hotărîrilor de partid 
și de stat, a principalelor pro
bleme ale politicii interne și a 
partidului și statului nostru, la 
ceea ce mai avem de făcut pen
tru formarea fiecărui utecist în 
spirit revoluționar. Ne-am refe
rit în continuare. în mod asemă
nător, în spiritul unei analize cu 
proiecție permanentă către ja
loanele muncii viitoare, la or
ganizarea activităților cultural- 
artistice și distractive, turistice, 
sportive și de pregătire pentru 
apărarea patriei. în final, aspectele 
muncii organizatorice, stilul de 
muncă al biroului U.T.C. și o 
scurtă caracterizare a activității 
fiecărui membru al său. Printr-o 
astfel de pregătire a dării de 
zeamă, consultînd și numeroși 
membri ai organizației, consider

că am realizat o bună bază de 
dezbatere temeinică în adunare, 
în același mod am reușit să 
cristalizăm și un proiect consis
tent al programului de activități...

Dintr-un asemenea mod de 
pregătire în vederea adunării de 
dare de scamă și alegeri derivă 
realizarea unor deziderate im
portante ale acestor întruniri cu 
rol atît de însemnat în viața or
ganizației, ca treaptă spre o ca
litate superioară a activității : a- 
bordarea completă, în adîncime, 
a direcțiilor de activitate ca
racteristice vieții organizației 
U.T.C. ; adecvarea problemati
cii, a soluțiilor, propunerilor, Ia 
cerințe precise, proprii colectivu
lui de tineri ; asigurarea unui cli
mat de combativitate, de exigență 
propice dezbaterii cu fermitate și 
curaj a neajunsurilor, antrenînd 
capacitatea de gîndire și inițiativă 
a tuturor membrilor colectivului 
la explicarea unor fapte, realități, 
în formularea căilor și modalități
lor de soluționare prin activitatea 
viitoare.

Subliniindu-le, remarcăm că 
pe itinerariul parcurs în uzină, 
uneori, elemente esențiale ale 
procedurii la care ne-am referit 
lipseau. Astfel, cu două zile îna
intea datei programate pentru 
desfășurarea adunării, secretarul 
organizației nr. 3 de la turnăto
ria de oțel, Ștefan Panait, nu cu
noștea încă ziua și ora exactă, 
nu anunțase uteciștii, nu între
prinsese nimic pentru alcătuirea 
dării de seamă, a programului 
de activități. „Soluția" propusă

era o urmare inevitabilă a tota
lei ljpse de pregătire :

— Mă întîlnesc mîine cu tova
rășul care răspunde de organiza
ția noastră din partea comitetului 
pe uzină și rezolv toate proble
mele.

Nu insistăm asupra unei ase
menea rezolvări. Lucrind aproa
pe la fel, in ultimul moment și 
de unul singur, l-am găsit și pe 
Mihai Vîjeu, secretarul organiza
ției de bază nr. 3 de la „sape- 
foraj", scriind de zor la a treia 
formă a dării de seamă, pentru 
adunarea de a doua zi.

— Pînă la noapte termin, ne
greșit 1 îmi mai rămîne progra
mul de activități...

— Aveți niște repere precise, 
propuneri pentru acest program ?

— Ceva despre sport, excursii, 
munca politico-ideologică. Dar 
concret o să discute adunarea...

Există o succesiune a proble
maticii și există o dozare dife
rențiată în abordarea aspectelor 
Vieții și activității unei organiza
ții U.T.C. Ne-am referit înainte 
la ele. Confuziile pe această te
mă, cînd ajung să fie reflectate 
în darea de seamă și programul 
de activități, nu fac decît să să
răcească dezbaterile din adunare, 
să le lipsească de echilibrul a- 
bordării diferențiate a diferitelor 
domenii, de concretețe și utilitate 
în a discuta și rezolva proble
mele.

Tocmai de aceea, un efort 
amplu de pregătire, temeinic sus
ținut, este necesar în mod deo
sebit acum, la nivelul verigi
lor „de jos" ale vieții de orga
nizație, întrucît aici se desfășoa
ră întreagă viață și activitate a 
colectivului de uteciști, de la 
acest nivel în sus se conturează 
căile judicioase de abordare și 
rezolvare în viitor, asamblate ul
terior, la nivelul organizațiilor 
din secții, al organizației U.T.C. 
pe întreprindere. Tn această pe
rioadă, a pregătirilor, trebuie să 
se afirme pregnant, zi de zi, 
acea atmosferă de lucru intens, 
care nu este posibilă fără antre
narea tuturor uteciștilor, fără 
consultarea și participarea lor în 
fiecare etapă care apropie mo
mentul adunării de alegeri.

regizorale. Festivalul propriu- 
zis. concertul, vâ avea loc la 30 
noiembrie in urma căruia vor fi 
acordate premiile.'

VASILE CIOCHINĂ

CURS
Muzica ușoară românească mi

zează în prezent pe descoperirea - 
unor tinere talente în stare să 
asigure progresiil de multă vre
me așteptat al genului, 
pas înainte 
ceasta cale 
tui, desigur, deschiderea cursu
rilor de muzică ușoară cu du
rată de doi ani de sub egida Co
mitetului de Stat pentru Cultu
ră și Artă. In urma unei selec
ții. ce se dorește cit mai rigu
roasă, constind intr-un număr 
de 10 bucăți muzicale la alegere, 
in recitarea unor versuri și in
tr-un solfegiu la prima vedere, 
cursul deschis tuturor absolven
ților de liceu sau al altor școli 
echivalente, avind virsta maxi
mă 25 de ani, asigură cultivarea 
vocilor tinerilor interpreți, ore 
de mișcare scenică, dans modern 
etc. Cererile de înscriere sosesc 
in număr mare la sediul din Ca
lea Dorobanți nr. 99 A, iar tele
foanele cerind informații supli
mentare sună frecvent. Semn 
bun !

Un 
făcut pe a- 

Î1 va consti-

DAN MUCENIC

...Șl CONCURS
în Capitală se desfășoară con

cursul de interpretare al tineri
lor soliști de muzică ușoară, ma
nifestare artistică organizată de 
Comitetul pentru Cultură și Artă 
in colaborare cu Casa creației 
populare a municipiului. Actuala 
ediție și-a propus depistarea și 
lansarea talentelor, precum și di
fuzarea celor mai reușite melo
dii ale compozitorilor noștri. 
După prima etapă, de preselec- 
ție, ce s-a desfășurat intre 20—30 
septembrie, cind au fost prezenți 
peste 100 de concurenți — au ră
mas in continuare 42 de tineri 
dintre care doar 8 băieți. Aceș
tia vor fi impărțiți in 4 grupe 
de studiu și vor lucra sub in* 
drumarea unui colectiv format 
din Florida Orăscu, Gaby Pascu, 
Andrei Proș'eanu și Richard 
Stein. între 20—30 octombrie va 
avea loc un al doilea examen, 
„absolvenții" urmind apoi timp 
de o lună să-și definitiveze re
pertoriul. să repete cu orchestra 
și să primească unele indicații

PLITĂ HECTICĂ
« '***< * /Realizată la Institgt.ul 'de cer

cetare și‘proiectare'‘,pV>ntiu elec
trotehnică'*, de tinăru^ inginer 
Dorin Oancă, plita ește prevă
zută cu dou&'ochiuri di o putere 
de 1 200 respectiv 800 W. Fiecare 
ochi are un buton de reglare în 
patru poziții in funcție de tem
peratura necesară. O variantă 
îmbunătățită va avea un termo- 
regulator oferind posibilitatea 
reglării continue a punctului de 
fierbere între 70 și 400cC. De re
marcat că intervalul' de timp 
între deschiderea și obținerea 
temperaturii dorite este foarte 
scurt ceea ce, alături de alte 
soluții constructive originale, 
concură la un consum redus de 
energie electrică.

sală cu 10 000 locuri. Ansam
blul Palatului' Culturii din Bra
șov, alcătuit din dansatori și so
liști vocali de muzică populară 
și clasică — în componența că
ruia se află muncitori, studenți, 
profesori, funcționari, ingineri 
— oameni din toate profesiile, a 
fost invitat după strălucitul, 
succes să întreprindă un turneu' 
în Nordul Franței: Metz, Tyon- 
ville, Forbac și Florange. La 
Paris, ultimul oraș al turneu
lui, am dat un spectacol în car
tierul muncitoresc Bagnieu eu 
ocazia inaugurării unui centru 
școlar. Aici am fost prezentați 
publicului de către un secretar 
al Comitetului Central al Par
tidului Comunist Francez.

ion Pasat

■o

*

: .•

MANUAL 
EXPERIMENTAL

I. V.

„DISCUL DE AUR" SI 
„COLIERUL DE 
ARGINT"

Sînt două valoroase distincții 
obținute de către Ansamblul 
folcloric „Poenița" al Palatului 
Culturii din Brașov în cadrul 
celui de-al 25-lea Festival fol
cloric internațional Ce a avut 
loc în Iun-a septembrie la Dijon 
(Franța).

Prezent la festival din partea 
televiziunii noastre (a realizat 
și un film pe care îl vom vedea 
pe 22 octombrie a.c.) regizorul 
Virgil Sacerdoțeanu ne-a spus :

„Desfășurat în fiecare an, 
Festivalul de la Dijon a consti
tuit peptru arta noastră popu
lară un strălucit succes conți
nu ir.d seria de premii și distinc
ții obținute la diverse festiva
luri folclorice. Ansamblul româ
nesc „Poenița" a ooținut cele 
două mari premii. Discul de aur 
și Colierul de argint, deși la 
festival au participat 26 „de 
formații din 12 țări ale Europei 
și. pentru prima oară formații 
din Indonezia și Uruguay. Spec
tacolele s-au desfășurat intr-o

In urmă cu cîteva luni, o 
amplă discuție organizată de 
„Scinteia tineretului" sub titlul 
„Muzica — a cincea roată la că
ruța invățămintului" sublinia, 
printre altele, necesitatea apari
ției unor manuale școlare capa
bile să ridice nivelul predării 
muzicii in școală, să contribuie 
la însușirea unor elemente de 
prim ordin de istoria muzicii u- 
niversale și naționale, la însu
șirea unor criterii științifice* in 
aprecierea estetică.

Zilele aces'tea. Editura Didac
tică și Pedagogică a difuzat un 
manunl experimental pentru cla
sele a IX-a și a X-a. Purtind 
semnăturile compozitorului Dorn 
Popovici și» profesoarei Alina 
Mușat-Popovici. manualul oferă 
într-un limbaj de mare accesi
bilitate. alături de citeva ele
mente de gramatică muzicală o 
sintetică trecere in revistă a is
toriei artei sonore de la valorile 
muzicale ale antichității la crea
țiile compozitorilor din ultimele 
decenți.

Fără îndoială că o largă discu
ție în presa de specialitate asu
pra valorilor acestui manual 
poate constitui o excelentă 
de plecare pentru luarea 
măsuri capabile să ducă la 
tinua ridicare a 
cației estetice in 
tură generală.

bază 
unor 
con- 
edu-nivelului 

școala de cul-

I. SAVA

srNETVL MUZICH: rulează la 
Patna (orele 9; 12,45;* 18.30; 20.15).

HIBERNATl'S: rulează la Sala 
Palatului (orele 17.15), Lucea
fărul (orele 9; 11; 13; 15; 17;
19,15; 21,15); ------- * ------ -----
11,15; 13,30;
tlia (Vice a, xi.ia, u.ou,
20.45) ; Modem (orele 9; 
14,30; 16.30, 18,30; 20.30);
Romane (orele 19,15);
Doina (18.15); Grădina 
(orele 19.30).

IN ARȘIȚA NOPȚII : 
la Capitol (orele 8 45; 
13,15; 16: l*“, 
namo (orele 19.30); Grădina Ca
pitol (orele 19,15).

180 DE CARABINE : rulează la 
București (orele 8,30; 10,30; 12,30; 
14.30; 16,45; 19: 21) ; Favorit (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30).

AURUL: rulează la Victoria 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18.30;
20.45) ; Grivița (orele 18,15 : 20,30).

CANARUL ȘI VISCOLUL : ru
lează la Grivita (orele 16) : Cen
tral (orele 18.15; 20,45).

DREPTUL DE A TE NAȘTE : 
rulează la Central (orele 8,30; 
10.45; 13.15; 15.45).

HEI, TU : : rulează Ia Lumina 
(orele 9,30—1« tn continuare : 18 30;
20.45) .

CĂLUGĂRITA ( 
rulează la Doină 
14.30; 17.30; 20,30).

HATARI: rulează 
Noi (orele 9—20 in

PASĂRILE : rulează
viar (orele 8.30; lf; 13.30; 16;
18,30; 21); Aurora (orele 9; 11,15; 
13,30: 15.45; 18; 20.30); Tomis (orele 

-----  20,15);
; Gră-

17.15),
. 11; 13; . .

Festival (orele 8,45; 
16; 18,30; 21) ; Melo

dia (orele 9; 11,15; 13,30; 16 ; 18,30;
; 11; 12,45; 

Arenele 
Grădina 
Festival

rulează 
;1 (orele *45; <0,45;
18.3»; 21); Stadionul Di-

A.VNTE CIRARDOT un „nume" 
care poate salva ți un film pre

cum : „INT1LNIREA"

(ambele serii) : 
i (orele 11,30:

ta Timpuri 
continuare).

la Fero- 
13.30:

9: 11,15: 13,30; 15.45; 18:
Grădina Aurora (orele 19) 
dina Tomis (orele 19).

PATRICIA ST MUZICA : 
ză la 
15.30 ; 
11.45: 
(orele

rulea- 
sisior loreie »; 11,30;
20,15): Gloria (orele 9; 

17,15: 20) ; Flamura 
16, 18.15: 20.30).

Excelsior (orele 9; 
18: ! — — - - 

14,30;
11:

OMUL» ORGOLIUL, VENDETA: 
rulează la înfrățirea (orele 15,30; 
17,45; 20).

URMĂRIREA*, rulează la Bu* 
zești (orele 15.30; 18); Grădina Bu- 
zești (orele 20,30).

DRAGOSTE ȘI VITEZA: rulea
ză la Dacia ' - —
continuare); 
rele 19,45); 
15,30; 18).

DEGE1UL
Bucegi (orele 16; 18,15;
Volga (orele 16; 18,15; 20,30); Arta 
(orele 15,30; 18) ; Grădina Arta (o- 
rele 20); Grădina Bucegi (orele 
20,30).

CATIFEAUA NEAGRA: rulează 
la Unirea (orele 15,30).

EXPRESUL COLONELULUI 
VON RIAN: rulează la Unirea (o- 
rele 18; 20,15) ; Grădina Unirea 
(orele 20,15).

(orele 8,45—20,30 în 
Progresul Parc (o- 

Progresul (orele

DE FIER: rulează la
20,30) ;

(Urmare din pag. I)'

Ștefan cel Mare făcea operă de 
propagandist politic,, căutînd să 
atragă pe principii germani de 
partea voievodului său. Mai tîr
ziu, cronicarii moldoveni sau cei 
munteni sint oameni de partid, 
iar textele lor primesc de multe 
ori ritmul pătimaș al invectivei 
pentru adversar, ceea ce este 
chiar profitabil sub aspect li
terar. Se poate invoca slaba con
știință artistică și faptul că ei 
nu erau la urma-urmelor scrii
tori, in accepțiunea de azi a cu- 
vintului. Pare evident, chiar 
dacă am face nedreptatea să-l 
considerăm la tel și pe Dimitrie 
Cantemir, un militant și el, cu 
toate armele, de la tunuri pînă 
la pamflete ! De altfel, în toată 
lumea, nu s-a știut precis ce 
înseamnă literatura, pînă în se
colul XVIIT, o dată cu autonomi
zarea, valorilor, și mi-a fost greu 
să accept concluziile unei cerce
tări întreprinse de Robert Es* 
carpot în legătură cu această 
problemă. Scriitorul francez 
descoperea că, pe vremea lui 
Voltaire, un „literator", un om 
care' se ocupa cu „literatura" în
semna că e un om cult, citit adi
că, sau ceea ce ar fi astăzi un 
ertidit. Pînă în secolul trecut 
scriitorul era un om învățat în 
primul rînd. un om cu o pro
blematică extrasă din cultură. 
Și filozoful, și savantul erau 
scriitori; iar adeseori nu pflteai 
să deosebești savantul de artist, 
cum se înțîmpla la noi cil mai 
sus pomenitul Dimitrie Cante
mir, la ruși cu Lomonbsov sau 
13 nemți cu marele Goe'fhe chiar, 
a cărui imagine de astăzi este

din punct de vedere istoric par
țial inexactă. deși corespunde 
mai bine esenței operei sale și 
chiar omului care a fost. Deci, 
să contemplăm lucrurile -în is- 
toricitatea lor și să spunem că 
scriitorii Evului Mediu româ

0 NOUĂ

STAGIUNE

Cea de a 21-a stagiune a stu
dioului „Casandra" a fost inau
gurată în seara primei zile de 
cursuri —. 1 octombrie. în cu- 
vîntul de deschidere, rectorul 
Institutului, profesorul univer
sitar emerit George Dem. Lo- 
ghin, a vorbit despre noul an 
universitar ca despre o perioadă 
de .extremă importanță în pro
cesul de modernizare și perfec
ționare a învățămîntului teatral 
Și cinematografic.

în acest sens, programa de 
studiu s-a îmbsgățit, au fost sta
bilite obiecte facultative în sco
pul completării culturii studen
tului, o serie de cursuri pur in
formative au fost scoase, obți- 
nînd în schimb, un accent în 
plus, disciplina de creație, teh
nica de creație. Cursurile de la 
I.A.T.C. vor fi completate prin 
diverse mijloace audio-vizuale, 
iar lotul de manuale necesare 
este în curs de definitivare. în 
cadrul I.A.T.C. vor fi create în 
acest an laboratoare de cerce
tări artistice, va fi înființat un 
cenaclu, de dramaturgie origi
nală, a cărui activitate o aștep
tăm materializată în premiere ab
solute pe scena Casandrei.

Pentru că sin tem la început 
de stagiune și pentru că consi
derăm apreciabile eforturile In
stitutului de teatru pentru an
trenarea unui numeros colectiv 
de artiști tineri (actori și regi- 
zori-studenti) pe scena Casan- 
drei în spectacole de absolvire

//

MY FAIR LADY : rulează la 
Lira (orele 15.30; 18) : Grădina Lira 
(orele 20).

GAUDEAMUS IGITUR: rulează 
la Dramul Sării (orele 15,30).

...SA UCIZI O PASARE ClNTA- 
TOARE : rulează la Drumul Să
rii (orele 17.45; 20).

TIFFANY MEMORANDUM: ru
lează la Ferentari (orele 15.30; II;
20.15) .

M AYERUNG (a nbele serii) : 
rulează la Giulești (orele 15,30; 
18; 20,30); Viitorul (orele 16;
19.15) .

INTILNIREA: rulează la Miori
ța (orele 9,30: 12; 15; 17,30; 20) ; 
«Toreasca (orele 15,30; 18; 20,30).

ALFA ROMEO ȘI JULIETA: 
rulează la Moșilor (orele 15,30; 18;
20.15) ; Grădina Moșilor (orele 19).

RIO BRAVO : rulează la Popu
lar (orele 18; 20,15).

CLIPĂ DE LIBERTATE: rulea
ză la Popular (orele 15,30).

ULTIMUL DRUM : rulează la 
Munca (orele 16; 18; 20).

PETRECEREA : rulează la Cos
mos (orele 15,30; 18; 20,15)..,

ÎNTOARCEREA DOCTORULUI 
MABUSE: rulează la Cotroceni 
(orele 15,30; 17,45; 20).

JANDARMUL SE ÎNSOARĂ S 
rulează Ia Pacea (orele 15,45; 
18: 20).

NUMAI MORTUL VA RĂSPUN
DE : rulează la Flacăra (orele 16: 
18: 20) Crîngași (orele 15,30;
20.15) .

CAVALERUL FĂRĂ LEGE : 
lează la Cinemateca — Union 
rele 9: 11: 13: 15: 17: 19; 21).

STRĂINII : rulează la Rahova 
(orele 18). Grădina Rahova (ore
le 20).

FLACĂRA OLIMPICA s rulează 
la pahova (orele 15,30).

SELLE NITOUCHE — ora 19.30 ; 
Teatrul Național „I. L. Caragiale 
(Sala Comedia) : HEIDELBERGUL 
DE ALTADATA — ora 20 ; (Sala 
Studio): TRAVESTI — ora 20 ; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : NEPOTUL 

• LUI RAMEAU — ora 20 ; (Sala
Studio) ■ PURICELE IN URECHE
— ora 20 ; Teatrul de Comedie : 
CHER ANTOINE — ora 29 ; Tea
trul Mic : PREȚUL — ora 20; 
Teatrul Giulești : ACEȘTI ÎN
GERI TRIȘTI — ora 19,30 ; Stu
dioul I.A.T.C. : CARAGIALE... 
DAR NU TEATRU — ora 20 ; 
Teatrul Țăndărică (Cal. Victoriei): 
ȘORICELUL ȘI PĂPUȘĂ — ora 
17; (Str. Academiei): AMNARUL
— ora 17 ; Teatrul ,,C, Tănase" : 
la gradina cărăbuș — ora 
19.30.
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Opera Română : GISELLE — ora 
19,30; Teatrul de Operetă : MAM

• 18.00 Deschiderea emisiunii. 
Sumarul serii. La volan — emi
siune pentru conducătorii auto • 
18,20 Căminul • 19,15 Anunțuri — 
publicitate • 19.20 1001 de seri — 
emisiune pentru cel mici • 19,30 
Telejurnalul de seară a 20,00 
Film artistic: „Tinerețe fără bă- 
trînețe" — film românesc • 21,35 
15 minute cu Joan Baez • 21,50 
Mai aveți o întrebare ? știm să 
ne creștem copiii ? Participă : 
prof. dr. Paul Popescu-Neveanu, 
conf. dr. Gheorghe Tănăsescu dr. 
Constantin Păunescu, Fred Mah
ler. Prezintă Ion Petru • 22,50 
Telejurnalul de noapte • 23,00 
închiderea emisiunii.

— prime confruntări cu marele 
public — am sugera o eventua
lă participare la această atmos
feră creatoare și a secției de tea
trologie. întrucît în cadrul aces
tei secții sînt pregătiți viitorii 
teoreticieni de teatru (cronicari, 
secretari literari, animatori de 
teatru,’ in ultimă instanță) ei ar 
putea completa evenimentele 
spectaculare de la Casandra, a- 
dueîndu-și contribuția la reali
zarea unor programe de ținută. 
Compusă cu rigurozitate, stagiu
nea de anul acesta a studenților 
ne va oferi cinci spectacole ro
mânești („Caragiale, dar nu tea
tru" — în debut, un poem în
chinat Aniversării Partidului, 
un spectacol-reportaj „Viața 
Continuă", o dramatizare după 
„Alex. Lăpușneanu" și' un spec
tacol de vodeviluri extrase din 
scrierile lui Facca și C. Cara- 
giali), alături de lucrări din dra
maturgia universală („Oedip" de 
Seneca, „Slugă la 2 stăpîni" — 
Goldoni, „Diavolul alb").

„Caragiale... dar nu teatru" —< 
cel dintîi spectacol al studenți
lor, 'este, așa cum sugerează ti
tlul, o compilare de texte cara- 
gialești, alese din proza marelui 
nostru dramaturg. „Mitică". „Că- 
p.uță, om sucit", „Calul dracu
lui", „Cum se înțeleg țăranii1', 
„Dă-dămult... mai dă-dămult", 

I „Fără noroc", alături da cîteva 
poezii (Pastel pesimist, Pastel 
optimist, Idilă) sînt partituri, 
am spune nu dramatizate, ci a- 
daptate pentru scenă de Sanda 
Mânu, viziunea regizorală a sus- 
numite propunînd celor 8 stu- 
denți pagini interpretative de o 
serioasă dificultate. Alternind, 
actorii compun tonul coral al 
povestitorului sau desprind în 
imagini individuale, personajele 
acțiunii, păstrînd mereu o pros
pețime de bun augur, care îți 
lasă senzația improvizației mo
mentane, nici o clipă ambiguă 
sau, dimpotrivă, forțată. Desigur 
că acest inspirat colaj de texte, 
prezentînd un savuros peisaj 
uman, cu umorul propriu lui 
Caragiale, oferă, în primul rînd, 
studenților-actori, o excelen
tă schelă pentru construcții in
terpretative, un teren vast pen
tru exerciții actoricești. De re
marcat, întîi omogenitatea tra
pei, în intenții pînă la imaginea 
finală : este, cred, rezultatul cel 
mai de seamă al spectacolului 
această perfectă comunicare în
tre interpreți, parteneri prompți 
care se completează între un 
ritm abil tensionat, susținînd 
tonalitatea întregului ansamblu 
la același diapazon. Rezultat ob
ținut fără efort sau înclinații 
manieriste, ocolind tentațiile u- 
morului „gras", nuanțînd, dezin- 
volți în vers, în povestire sau în 
portret scenic.

Desigur că toți cei 8 stu- 
denți excelează la un moment 
dat, reunind pînă la urmă, un 
grupaj de recitaluri, de demons
trații edificatoare pentru talen
tul fiecăruia. Deci îi numim : 
Mircea Diaconu, Margareta 
Krauss, George Mihăiță, Ion Co- 
lomieț, Nina Zăinescu, Gelu 
Nițu, Carmen Strujac și Mircea 
Bibac. Sînt cei 8 studenți care 
au trecut cu succes un prim 
examen, pe care-1 sperăm con
firmat în desfășurarea stagiunii, 
pe partituri care să depășească 
limitele exercițiului.

LILIANA MOLDOVAN

cit și in critică, atunci, cînd pre
țuia și susținea lirica patrioti
că a lui Goga. Dar este gene
rația junimistă mai puțin „an
gajată" ? Talentele sint poate 
mai mari, apare geniul, dar re
sorturile creației sîrțt aceleași.

Dar Gherea ? Sau, mai tîr
ziu, Ibrăileanu care se con
sidera „socialist și comu
nist" ? Poate cineva să deducă 
din poezia lui Blaga că-i era in
diferentă soarta poporului ro
mân ? Nu este oare Arghezi un

POEȚI ȘI
JURNALIȘTI

nesc, atita cit au fost ei de scri
itori, au socotit că scrisul lor se 
află angajat in marile convulsii 
ale istoriei.

Cu i atit mai mult, aserțiunile 
noastre iși găsesc justificarea în 
activitatea scriitorilor din seco
lul trecut. Pașoptiștii au fost în 
egală măsură artiști și luptători 
politiei, ducind o viață plină de 
riscuri, neglijindu-și adesea o- 
pera literară în favoarea celei 

’politice. Cum ar putea să nu se 
resimtă scrisul lor de pe urma 
unei asemenea vieți ? Cirtd, mai 
tîrziu, Titu Maiorescu avea să 
judece cu severitate creația -ar
tistică a generației dinaintea sa, 
avea dreptate din punctul de 
vedere al unei conștiințe mai 
înalte despre rosturile intrinse
ce ale artei, deși era el însuși 
un luptător național și politic, 
atît în calitatea lui de reprezen
tant constituțional al României, 
în activitatea extraliterară deci,

Eminescu va contempla secolii 
și „panorama deșertăciunilor", 
dar va fi și un cetățean exem- 

• plar, implicat în curentele politi
ca ale timpului, meditind asupra 
statului național. Sigur, po
zițiile sale pot fi discutate, .și 
de fapt orice atitudine față de 
orientarea lui va avea, de aseme
nea, o semnificație precisă. Nu 
este mai puțin adevărat că per
sonalitatea i-ar. fi straniu în
jumătățite fără activitatea de 
gazetar, în care geniul Iui Emi-' 
nescu este tot atît de mare ca 
in poezii, nescutite nici ele de 
patetismul luptătorului politic. 
Este uneori cultivată imaginea 

.comodă a „luceafărului poeziei", 
formată mai ales din lectura 
versurilor de primă tinerețe, ne- 

„glijindu-se faptul că Scrisorile, 
de pildă, sînt contemporane cu 
articolele de gazetă cele mai 
semnificative și că nu pot fi în
țelese fără ele. Dar Hașdeu ?

poet tot atît de mare în table
tele sau pamfletele sale, ca în 
poezii ?

Nu, nici o clipă caracterul ac
tiv, militant, al literaturii româ
ne nu a fost estompat. Au exis
tat uneori accepții sumare, 6-a 
crezut că scriitorul trebuie să 
militeze numai pentru cele 
două-trei adevăruri simple, cite 
încăpeau în conștiința unuia sau 
a altuia. Scriitorul român se a- 
flă însă mai adine angajat, in 
însăși substanța nației, și ade
seori caracterul său activ este 
mai .greu de apreciat, cu atit 
mai mult cu cit se află topit în 
valoarea artistică. Un mare ar- 
fist este de asemenea un mare 
luptător pentru poporul 'său, 
un mare scriitor de azi este o 
afirmare plenară a destinului 
nostru politic și istoric din a- 
cești ani ai socialismului.

Una din convingerile scriito
rului român a fost datoria lui

socială și rațională, a cărei gra
vitate a resimțit-o întotdeauna. 
Scriitorul român a fost mai 
puțin detașat decît aiurea in 
lume, și totuși el a discutat în 
permanență asupra fundamen
telor lui. O stare de tensiune 
capabilă uneori să atenueze ros
turile sale, alteori să întărească 
marile realizări. La noi, muzele 
au eîntat în zgomotele luptelor 
sociale și naționale, contrazicind 
adagiul latinesc. De aceea poa
te, aproape toți marii scriitori 
români au fost in același timp 
mari jurnaliști. Călinescu spu
nea : „Creatorul stă ziua, ca 
om, în țipetele *cetății, în soare, 
iar noaptea se suie în turn, sub 
lună. Ziua privește lumea în 
contingența ei, noaptea în ab
solut. Momentul prim e necesar, 
închiderea in turn, aceea repre
zintă faza artistică. Astfel artis
tul este alternativ pătimaș și 
rece, om și luceafăr. Dar scrii
torul rămîne scriitor chiar în 
larma diurnă". Forțînd puțin lu
crurile se poate spune că scrii
torul este un jurnalist în timpul 
zilei și un poet în liniștea de sub 
stele, dacă putem folosi cuvinte
le lui Călinescu ca pe o figură 
de stil. El scrie o dată Baroane 
și apoi recules. Horele, ca Ar
ghezi ! Poezia și gazetăria sînt 
moduri de afirmare ale persona
lității, egale în intensitate, chiar 
dacă au rosturi diferite și am
ploarea umană inegală. Nimeni 
nu se mai întreabă astăzi dacă 
se cuvine ca scriitorul să fie 
sau nu și un gazetar. Este o 
problemă de vocație, de persona
litate, și în același timp de res
ponsabilitate civică.
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ff11/z-le României

pentru meciul

în programul zilei de azi, figu
rează, dimineața, un antrena
ment, iar după-amiază, .vizio
narea, la București, a unui film 
western.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea pre
ședintelui Republicii Cipru, arhiepiscopul MAKARIOS, ur
mătoarea telegramă : s

Vă rog să primiți și să transmiteți Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România cele mai călduroase mulțumiri 
pentru mesajul amabil adresat cu ocazia Zilei independenței 
Ciprului, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și 
fericire personală, de bunăstare pentru poporul român.

cu Finlanda
• DOBRIN TITULAR. VIGU £! 
FLORIAN DUMITRESCU DEBU
TEAZĂ IN ECHIPA NAȚIONALA

Și

intîlnire la C. C. al P. C. R
tovară-

Niculescu-Mizil, 
Comitetului E-

Joi după-amiază, 
șui Paul 
membru al 
xecutiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al 
P.C.R., s-a întilnit cu tovară
șul P. Ramemurti, membru 
al Biroului Politic aî C.C. al

Partidului Comunist (Marxist) 
din India, care, la invitația 
C.C. al P.C.R,, face o vizită în 
țara -noastră. A participat tov. 
Constantin Vasiliu, adjunct 
de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

Convorbirea a decurs într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

Vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri, Emil Drăgănescu, 
a primit joi la amiază pe John 
A. Hali, director general-ad
junct al Agenției Internațio
nale pentru Energia Atomică, 
care se află în vizită în 
noastră.

La întrevedere, care s-a 
fășurat într-o atmosferă 
dială a participat prof. 
Ursu, președintele Comitetului 
de stat pentru energia nu
cleară.

țului din guvernul Republicii 
Islamice Pakistan.

țara

des- 
cor-
Ion

La București au început joi 
dimineața tratativele între de
legațiile Ministerului Trans
porturilor din Republica So
cialistă România și Ministeru
lui Transporturilor și Proble
melor Poștale din R. F. a Ger
maniei. Tratativele au drept 
scop realizarea unei convenții 
bilaterale în problema trans
porturilor rutiere.

Antrenorii Angelo Niculescu și 
Titus Ozon s-au fixat deja asu
pra jucătorilor care vor începe — 
duminică, pe stadionul „23 Au
gust" — partida cu Finlanda. A- 
seară, la sfîrșitul amicalului cu 
juventiștii Petrolului, cei. doi an
trenori ne-au anunțat 11-le pre
conizat ; RĂDUCANU, SĂT- 
MĂREANU, LUPESCU, DINU 
(căpitanul echipei), VIGU, DU
MITRU, RADU NUNWEIL- 
LER, NEAGU, DOBRIN, DU- 
MITRACHE și FLORIAN DU
MITRESCU. Așadar, față de 
echipa opusă Admirei Viena — o 
singură schimbare. Dobrin i-a 
luat locul lui Tătaru, ultimul 
cu piciorul complet vindecat, dar 
departe, foarte departe, de for
ma dinaintea accidentării.

Jocul de ieri, cu echipa de ti
neret Petrolul (disputat pe dis
tanța a trei reprize a cîte trei
zeci de minute fiecare) s-a în
cheiat cu scorul de 4—2 (0—0, 
3—1, 1—1) în favoarea selecțio- 
nabililor. Golurile au fost în
scrise de Dumitrache (3) și de 
Florian Dumitrescu — pentru 
lot ; de Ciuncu și de Oprișan — 
pentru Petrolul.

„CUPA SEMICENTENARULUI 
CLUBULUI SPORTIV MEDICINA 

BUCUREȘTI 1920—1970"

Clubul sportiv Medicina se 
pregătește pentru o nouă com
petiție sportivă studențească la 
care vor participa șapte institu
ții de învăță mint superior din 
Capitală cu un număr de șai
sprezece echipe reprezentative.

„Cupa semicentenarului Clu
bului sportiv Medicina Bucu
rești 1920—1970“ începe în 
cursul acestei săptămini la ur
mătoarele ramari de sport :

— volei (m) : Medicina, Uni
versitatea. A.S.E.. Construcții ț

— baschet (m) : Medicina, 
A.S.E.. Universitatea, I.P.G.G. ;

— baschet (f) : Medicina. Uni
versitatea. Politehnica. Arhitec
tura :

— fotbal : Medicina, A.S.E., 
Construcții. I.P.G.G,

Fiecare competiție este dotată 
cu „Cupa semicentenarului" și 
se desfășoară sistem turneu, în 
cursul următoarelor trei 
tămîni.

Intre 10 și 12 octombrie 
dispută turneul internațional de 
volei feminin la care vor parti
cipa echipele Medicina, I.E.F.S., 
Universitatea Craiova și A.S.Z. 
Varșovia, dotat, de asemenea, 
cu „Cupa semicentenarului".

• IN TURNEUL INTERNA
ȚIONAL DE BOX DE LA BER
LIN, la cat. muscă, românul 
Constantin Ciucă l-a învins la 
puncte pe cehoslovacul Koe- 
kovsky. In limitele aceleiași ca
tegorii, francezul Khaloufi l-a 
întrecut prin k.o. tehnic în re
priza a IlI-a pe Grabbe (R.D. 
Germană). In cadrul cat. pană, 
Nicolae Gîju (România) l-a în
vins la puncte pe austriacul En- 
zinger.

• LA BELGRAD, 
tragerea la s / 
„Cupei campionilor 
la polo pe apă — 
1971. Formația Dinamo București 
va juca in grupa de la Marsilia, 
alături de echipele Dinamo Mos
cova, OSC Budapesta, Ol. Mar
silia și Istambul.

Eliminatoriile vor avea loc 
între 6 și 8 noiembrie. Primele 
două clasate în fiecare grupă se

în urma tratativelor purtate 
îa București între- delegațiile 
Ministerului Comerțului Ex
terior al Republicii Socialiste 
România, și Ministerul Comer
țului din guvernul Republicii 
Islamice Pakistan, joi s-a 
semnat un protocol comer
cial pe perioada 1971—1972, 
privind schimbul de mărfuri 
între cele două țări și listele 
de mărfuri pe anul 1971,

Din partea română docu
mentele au fost semnate de 
Mircea Bădică, secretar gene
ral al Ministerului Comerțului 
Exterior, iar . din partea pakis
taneză de M. Masud Zaman, 
prim-adjunct al secretarului 
de stat al Ministerului Comer-

Joi dimineață a sosit în țară 
o delegație sovietică, condusă 
de G. T. Afteniuk, ministrul a- 
meliorațiilor- și gospodăririi a- 
pelor al R.S.S. Moldovenești, 
care va avea convorbiri cu de
legația Departamentului d» 
îmbunătățiri funciar» și gos
podărire a apelor, condusă 
de Nicolae Matz, secretar ge
neral în Ministerul Agricultu
rii și Silviculturii.

TIMPUL 
DE LUCRU 

ESTE 
EXCELENT!

(Urmare din pag. 1) 
mijloacelor de transport necesare 
bunului mers al lucrărilor, în a- 
ceste zile de vîrf, cantitățile de 
produse livrate sînt deja consi
derabile. In alte locuri, mij
loacele de transport absen
tează din cauza unei proas
te gospodăriri, a lipsei de 
colaborare între unitățile agricole 
și I.M.A. La C.A.P. Rușețu, de 
pildă, ritmul recoltării porumbu
lui e stînjenit din acest motiv, 
deși în curtea secției de mecani
zare din comuna vecină, lenevesc 
10 remorci... O altă cauză, și mai 
surprinzătoare,, o constituie refu
zul unor conducători de unități 
de a întrebuința la recoltat com
bina C.T. 2RP și C. 3, — utilaje 
cu care întreprinderea locală de 
mecanizare s-a străduit să doteze 
cît mai multe secții. Surpriză însă 
la C.A.P. „C. A. Rosetti" unde, 
deși mijloacele de recoltat sînt 
insuficiente- conducerea unității 
evită sistematic folosirea utilaje
lor trimise. Aceeași situație și la 
C.A.P. Ulmeni, unde președintele 
Paul Tănăsoiu refuză fără expli
cații să întrebuințeze combine
le C. 3.

Ce s-ar impune în asemenea 
caz ? Desigur, mai multă atenție 
și răspundere din partea direcției 
agricole județene, care trebuie să 
aibă în vedere faptul că simpla 
repartizare a mijloacelor mecani
zate în unitate nu înseamnă to
tul. Se cuvine ca modul în care 
sînt utilizate aici, randamentul 
lor efectiv, să fie supravegheat.

Am încercat această succintă 
analiză asupra ritmurilor reduse, 
deoarece, printr-un plus de ele
mentară coordonare și disciplină, 
ele pot fi înlăturate, mai ales că, 
în ultimele zile, la nivelul între
gului județ, recuperările, rezulta
tele bune își fac loc tot mai in
tens. Astfel I.A.S.-urile au recol
tat porumbul de pe 4 275 hectare 
din 5 539 hectare , cultivate ; a 
fost încheiată recoltarea florii- 
soarelui de ne 3 000 hectare. Te
renul pentru însămînțări a fost 
arat și fertilizat în proporție de 
peste 70 la sută. La l.A.S. Rm. 
Sărat, unde au fost folosite în 
bloc toate cele 50 tractoare, să- 
mînța de gnu împînzește deja 
1500 hectare din cele 3 000 hec
tare planificate. Aceeași situație 
bună am întîlnit-o și la l.A.S. 
Cilibia, la C.A.P. Limpeziș, Să
geata și Căldărăști. O atenție 
deosebită trebuie acordată recol
tării porumbului în cooperativele 
agricole, care nu au realizat pînă 
acum nici măcar o treime din 
suprafața totală. De asemenea, 
pregătirile pentru însămînțări tre
buie încheiate și ritmul de așe
zare a semințelor în brazdă in
tensificat întrucît viteza actuală 
(cu care s-a pregătit abia o opti
me din suprafața totală) este in-, 
suficientă.

Noul ambasador al Republi
cii Islamice Pakistan în Repu
blica Socialistă România. Ra- 
ziur Rahman Noore, a depus 
joi o coroană de flori la Mo
numentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism.

, La solemnitate au participat 
reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, ai Consi
liului popular al municipiului 
București, generali si ofițeri 
superiori.
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• nului de 100 Gigacalorii

a avut loc 
sorți a grupelor 

• europeni"* 
i — ediția 1970/

califică pentru cele două grupe 
semifinale, care se vor desfășu
ra între 
turneul 
echipe.

27—29 noiembrie. La
final vor lua parte 4

HELSINKI. în campio-• LA 1 . ___
natul european de fotbal pentru 
echipe de tineret (jucători pînă 
la 23 de ani), selecționatele Fin
landei și Cehoslovaciei au ter
minat la egalitate 1-1 (1-0). Au 
marcat Toivonen și Melichar.

DEBUTUL CLASEI d W
(Urmare din pag. 1)

nizat 
rele 
pare 
cumulate anul trecut, colectivul 
pedagogic al școlii a hotărît să 
alterneze practica efectuată de 
elevi în secțiile de producție 
cu ore de practică organizate 
în atelierele școlii. Aici se vor 
elucida unele probleme ale flu
xului tehnologic la care elevii 
datorită distanței calendaristice 
mari între orele de practică, nu 
pot asista.

Cu toate lămuririle clare alo 
inspectoratului, cu toate că do
cumentul de stat care stă la 
baza creării școlii de 10 ani pre
cizează câ rostul practicii ele
vilor din clasele terminale con-

locuri de muncă în atelie- 
U.J.C.P. Interesant ni se 

că, pe baza experienței a-

stă in primul rind in contactul 
acestora cu procesul de produc
ție, cu un angrenaj economic 
complex și cu largă deschidere 
spre sectorul creării bunurilor 
materiale, la Școala generală 
nr. 5 din Călărași. Ia mai bine 
de două săptămîni de la deschi
derea anului școlar se căutau 
încă mașini de cusut pentru or
ganizarea unui atelier al șco
lii. iar atelierul de lăcătușerie, 
organizat cu pasiune de profe
sorul maistru Ionescu Tănase, 
se „reprofila" tocmai pentru 
nevoile claselor a IX-a și a 
X-a.

Abordind. intr-o discuție cu 
tovarășul Petre Cristea, direc
torul Școlii generale nr. 1 din 
Călărași, problema practicii ele
vilor și a deosebirii de optică 
a celor două școli călârășene,
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Imagine cotidiană din cartierul Drumul Taberei din Capitală
Foto: ION DRAGAN

acestea ne spune : „—Și totuși, 
in școală instruirea practică se 
face meșteșugărește ; noi nu fa
cem calificarea, ci pregătim 
elevii pentru înțelegerea ma
relui flux industrial, le creăm 
deprinderi elementare de mun
că". După cite înțelegem, pro
blema practicii elevilor din cla
sele terminale ale școlii gene
rale este încă in teza preciză
rilor pe care, fără doar și poa
te. experiența le va contura. 
Cu cît lucrul acesta se va pe
trece mal rapid. cu atit mai 
bine. Un lucru este sigur : ideea 
preprofesionalizării in clasele 
a IX-a și a X-a a fost îmbră
țișată cu interes atit de elevi 
cit și de conducătorii întreprin
derilor productive; acest al 
doilea an de prezență a elevi
lor la locuri de muncă decurge 
firesc și cu sprijinul tuturor 
forțelor implicate. Valoare^ 
practicii își va spune cuvintul 
în orientarea profesională con
cretă a elevilor și mai ales va 
ușura depistarea înclinațiilor 
profesionale ir» procesul mun
cii. f

Multitudinea și diversitatea 
problemelor ivite o dată cu de
butul clasei a X-a. unele ca o 
consecință firească a experien
ței >furnizate de primul an de 
funcționare a claselor a IX-a. 
altele fiind probleiĂe specifice 
începuturilor sint departe d^ a 
constitui motive de îngrijorare 
ci. dimpotrivă, se înscriu în 
gama largă a căutărilor, ir» stră
dania de perfecționare conti
nuă. Meritoriu este faptul că 
oamenii școlii din județul Ialo
mița își studiază cu minuțiozi
tate munca, experimentează și 
valorifică metode pedagogice cu 
această nouă categorie de elevi. 
Remarca pe care o facem ține 
doar de ritmul în care se 
zează studiile, se aplică 
riențele. se generalizează 
dele care au primit girul
ric. Acest ritm trebuie să fie 
mult mai rapid.

reali- 
expe- 
nseto- 
valo-

(Urmare din pag. 1)

6350 lei) este trecută la contul 
producției anexă grevînd și la 
această oră bugetul întreprin
derii care a executat reparația.

Și tot în același timp, timp 
de peste două luni și jumătate 
(12 mai — 31 iulie 1969) la 
I.J.B.C.. mașinii care se află pe 
butuci la atelierul I.I.L. i se în
tocmesc foi de parcurs, i se 
scoate cota de benzină din ma
gazie. i se plătesc drepturile șo
ferului ca și cînd mașina s-ar fi 
aflat în circulație.

Nu se sesizează nimeni, ni
mănui nu i se intimplă nimic. 
Pînă in ziua cind pe firul du
bioasei afaceri intervine mili
ția. Foile de parcurs pe perioa
da respectivă sint confiscate in 
vederea cercetărilor. Oalele se 
sparg atunci in capul tinerei 
salariate a I.J.B.C. care, la ce
rere. a dat organelor de control 
foile de parcurs în cauză. Citeva 
sancțiuni consecutive într-un 
interval de cîteva zile și tinăra 
Maria Buda e nevoită să-și 
caute alt loc de muncă, să pă
răsească întreprinderea.

N-are rost să repovestita în
treaga încrengătură a meschi
năriei care a dus la acest de.z- 
nodămînt și. după cum poate 
deduce cititorul. întreaga po
veste am redus-o pe cit a fost 
cu putință la detaliile esen
țiale.

De ce am revenit totuși asu
pra lor. de ce, dat fiind ade
vărul relatat in articolul de-a- 
cum două luni, în loc să comu
nicăm cititorului măsurile luate 
pentru înlăturarea ilegalităților, 
pentru sancționarea celor vino- 
vați și repunerea^ în drepturi a 
celor ce * pe” nedrept' au '“suIFfTf)" 
revenim din .nou asupra acelo
rași fapte ? Și, în sfîrșit. de ce 
cînd existau documente atît de 
elocvente a mai > fost nevoie de 
o nouă și mai minuțioasă cer
cetare ?...

Iată .succint explicația.
Revenim mai întii pentru că. 

deși au trecut mai mult de două 
luni de la publicarea articolu
lui, Consiliul popular al jude
țului Hunedoara, abătindu-se de 
la o practică firească în rapor
turile cu presa, n-a găsit că 
ar fi de datoria sa să informe
ze opinia publică cu privire ia 
poziția față de faptele incrimi
nate. Și, exprimîndu-ne regre
tul pentru această intirzier»,

se

n-o facem atit pentru nedrepta
tea ce i s-a făcut unui tină;-, 
ci pentru că dincolo de acesta, 
articolul sesiza în activitatea a 
două din întreprinderile ce-i sînt 
subordonate săvirșirea unor ile
galități pe lingă care nu
poate trece cu vederea. Și re
venim. in al doilea rind. pentru 
că nepunindu-i-se ferm și 
promptitudine zăgaz, abuzul 
avut libertate de mișcare 
grenînd in șirul său de nedrep
tăți și alte victime. Faptele ce 
au urmat intervenției ziarului 
s-au desfășurat după o logică 
pe care ne este greu s-o califi
căm și pe care ne-ar fi greu 
s-o și credem, dacă nu ne-ar fi 
susținută de argumente ștampi
late și purtind mai multe sem-

cu 
a 

aa-

care se afla in reparație ; con
stată că inițial acestea au fost 
eliberate pentru o altă mașină, 
dar au fost ulterior modificate 
de șofer, și mai are acest C.F.I. 
la indemină declarațiile direc
torului Ion Brașoveanu. cum 
că falsurile s-au făcut in inte
resul întreprinderii și totuși ac
ceptă se pare optica acestuia t 
prescrie o imputație Măriei 
Buda. care refuză să certifice 
foile de parcurs falsificate...

în fața unor asemenea con
cluzii cu privire la seriozitatea 
controlului efectuat ne abținem 
de la comentarii. Vom menționa 
însă că in foile de parcurs la 
I.J.B.C. Deva modificarea ma- 

a număru- 
datei,

tricolei mașinii și 
lui de circulație, a nu

peste 1 000 de kilometri fictivi 
pentru care întreprinderea a 
plătit în chip real : benzină, u- 
lei. cauciucuri. întreținere etc.

Dar. în sfîrșit, motivul cel mâi 
puternic ce ne-a determinat să 
revenim asupra articolului și să 
procedăm la o nouă cercetare 
a adevărului au fost scrisorile. 
Scrisorile prin care ni se adu
ceau la cunoștință alte nereguli 
din activitatea aceleiași între
prinderi balneo-climaterice dar 
mai cu seamă câteva scrisori 
pline de revoltă și indignare in 
care afirmațiile din articolul 
corespondentului „Scînteii tine-* 
retului" erau taxate drept cea 
mai sfruntată calomnie, cel mai 
monstruos și neirrtemeiat afront 
adus prestigiului unor oameni.

ASCENSIUNI VIGUROASE
Urmărim îndeaproape lu

crările in sectorul ro
mânesc al Tirgului și 

cu fiecare zi ni se întărește 
convingerea că avem în față, 
la scară, uti panoramic cu
prinzător al celor mai dina
mice ramuri industriale. Ci
frele iși au desigur impor- 

• tanța lor. Dar în primul rind 
cele aproape 1 300 de pro
duse provenite din 150 de u- 
zine sint mandatate să ex
prime la această prestigioa
să confruntare internațională 
stadiul atins de industria 
noastră constructoare de ma
șini in ansamblul său, ve
leitățile unei industrii am
plificate de la an la an pe 
suportul politicii de indus
trializare socialistă a țării 
promovată cu consecvență de 
partidul și statul nostru. Se 
regăsesc alături. în cei 19 000 
m-P- rezervați produselor ță
rii gazde, mesagerele cele 
mai expresive ale ascensiunii 
viguroase din ultimele dece
nii înregistrată de industria 
constructoare de mașini. Se 
recunoaște în fizionomia 
standului românesc preocu

parea pentru dezvoltarea pri
oritară a acelor subramuri 
purtătoare ale progresului 
tehnic, grija acordată perfec
ționării și modernizării în
tregii industrii. Nu întimplă- 
tor în spațiul expoziției apar 
ca dominante mașinile-unel- 
te, inmagazinind un coefi
cient superior de uzinare, 
stadiu avansat de concep
ție și modernizare. Strungul 
carusel cu comandă numerică, 
familia de strunguri paralele, 
numeroase alte tipuri de ma
șini de prelucrare prin aș- 
chiere sint martori convingă
tori. Uriașul cazan de aburi 
de 100 Gigacalorii. exponert 
al subramurii în plină dezvol
tare constructoare 
energetic relevă la 
avansul într-un 
sector al tehnicii.

seria ..micro"electrice, de la 
confecționată pe malul Arge
șului, la Pitești, și pînă la 
cele asincrone de mare pu
tere definesc la rindul lor 
valorificarea superioară a 
disponibilităților existente în 
acest domeniu. Avem ocazia, 
și Tirgul nu reprezintă fireș
te decit un moment in dina
mica sa. de a surprinde la 
lucru cîteva exemplare din 
paleta tot mai bogată a elec
tronicii românești, cu unul 
din cele mai proaspete cuce
riri ale sale : calculatoarele. 
Apariția de dată recentă in 
familia produselor noastre 
industriale, calculatorul ro
mânesc se prezintă în cadrul 
Tirgului la întilnirea cu pu
blicul. cu ochiul versat al 
specialistului. Constelația a- 
cestora — mașini de calcul e- 

lectromecanice, mașini de 
contabilizat — este dominată 
autoritar de „Felix" 
culatorul electronic 
cu o capacitate de 
operații pe secundă.

Odată însă cu aceste rea
lități din producția subramu- 

. rilor de vîrf se detașează ac
tivitatea pentru extensia no
menclatorului de mașini și 
utilaje competitive pe piața 
mondială în ’ alte sectoare, 
grija consacrată perfecționă
rii. ridicării performanțelor 
lor. Instalația de foraj F 320 
—3 DH. pentru adincimi de 
pină la 6 000 m, prevenitorul 
de erupție, agregatul mobil 
de cimentare și fisurare, noul 
tip de unitate de pompaj sînt 
ilustrative pentru construc
ția de utilaj petrolier. înno
bilată de aprecierile măguli
toare pe care le-au recoltat 
în confruntările internațio

nale ale ultimilor ani. Sint 
citeva exemple alese la in- 
timplare. în zilele următoare 
ne propunem să mijlocim cu
noștința cu ele mai înde
aproape.

— cal- 
creditat

150 000

de utilaj 
rindul său 
important 
Motoarele N. U.

intocmit ilegal foi de parcurs — 
in fond miezul pretinsei ca
lomnii — se susține pe argu
mente inatacabile : documentele 
existente la I.I.L., inclusiv pro
cesul verbal de predare și re
cepție semnat de șoferul IJBC 
(un exemplar doar. celelalte 
fiind dispărute), declarațiile di
rectorului I.I.L.. ale muncitorilor 
care au efectuat reparația. T.- 
clusiv ale unor salanați a’ 
I.J.B.C. In timp ce argumentele 
directorului I.J.B.C. evoluează 
penibil după cum li se dezvă
luie șubrezenia : mai intfi ,,a- 
firm cu tărie că mașina 1 Hd 
1348 n-a fost in reparație ci a 
circulat", (scrisorile și primele 
declarații) apoi, după ce foile

spun 
nimic

CHIAR CINTAT IN COR, NEADEVĂRUL
A

TOT
nături. Iată ce s-a intimplat. 
Controlul financiar intern — 
din cadrul Consiliului popular 
județean — investigind situația 
semnalată și in ziar și de către 
organele de miliție constată că 
reparația mașinii I.J.B.C. s-a 
făcut ilegal, constată că ilegali
tatea s-a săvirșit cu știrea și 
din dispoziția directorului I.I.L., 
Bodea Ion (are în acest sens in 
dosarul pe care l-a întocmit nu 
numai o notă de lucrări pe 
care directorul dispune unor 
subalterni : .„vedeți ce se poate 
face, avem niște obligații pen
tru etc."... dar chiar și declara
țiile prin care directorul măr
turisește „aranjamentul") și 
lotuși decide : costul reparației, 
6350 lei se impută... „acarului 
Păun". Unor salariați adică, 
care au executat dispozițiile, 
lucrarea ! Același C.F.I., în cea
laltă întreprindere, la I.J.B.C.. 
constată un prejudiciu de peste 
2 500 Iei cauzat prin întocmirea 
de foi de parcurs pentru mașina

MINCIUNA SE CHEAMĂ!
sint singurele elemente care 
stîrnesc serioase întrebări cu 
privire la utilizarea potrivit 
normelor legale a parcului de 
mașini. Elemente deopotrivă 
demne de luat in seamă pentru 
cine își propune să vegheze in
tr-adevăr la respectul pentru 
lege — și im se pare a fi aceas
ta rațiunea de existență și a 
unui organ ea C.F.I.-ul — ar 
mai fi multe : faptul că în pro
porție de peste 60 la sută în 
foile de parcurs de la I.J.B.C. 
la rubrica beneficiarului de 
transport hu figurează semnă
tura altcuiva decît a... șoferului; 
sau faptul că la rubrica kilome
trilor efectuați una și aceeași 
distanță (exemplu : garaj — se
diul întreprinderii) este trecută 
oind de 3, cînd de 4. cînd de 5 
sau 6 kilometri — în realitate 
ea fiind de. cel mult un kilome
tru și jumătate. La un calcul 
sumar, dată fiind frecvența a- 
cestui traseu, ar rezulta într-un 
an, numai la o singură mașină

Scrisorile (nu Ie știm numărul 
exact, fiindcă multiplicate la 
mașină, n-au fost expediate 
doar redacției, ci la multe alte 
adrese : Comitetului județean 
U.T.C., Consiliului popular ju
dețean (pentru prim vice-pre- 
ședinte și pentru vice-președin- 
te), Comitetului și colegiului ju
dețean de partid, 
Central al U.T.C.. 
Central al partidului) 
trei semnături : ing. Brașovea
nu Ion, directorul I.J.B.C. Deva, 
Schmarantzer Francisc, secreta
rul organizației de bază P.C.R. 
și Popa Ion. secretarul organiza
ției U.T.C. din amintita între
prindere.

Adevărul, așa cum am preci
zat de la bun jnceput s-a ară
tat net și categoric, după toate 
cercetările întreprinse, de par
tea corespondentului nostru. A- 
firmația din articol — că ma
șina 1 Hd 1348 a fost două luni 
si jumătate în reparație la 
I.I.L. timp pentru care i 8-aa

Comitetului
Comitetului 

purtau

de parcurs false nu pot fi luate 
drept dovadă : „a fost intr-a
devăr în reparație, dar a mai 
și circulat", după care „men
ționez că a fost în reparație, 
dar nu eu am aranjat chestiu
nea". „mi se pare că fostul șef 
de serviciu Uscar E. a tratat...". 
Cind se demonstrează că fostul 
șef de serviciu nu putea face 
asta din simplul motiv că n-a 
lucrat în întreprindere in 
rioada respectivă. placa

pe
se 

schimbă iar : „nu știu, eu n-am 
cunoștință, n-am fost niciodată 
în curtea atelierului I.I.L," ca 
să-și amintească pînă la urmă 
că a fost totuși aranjind, chi
purile pentru altă mașină, dar 
etc., etc. Totul, de la un capăt 
la altul, cusut cu ață albă, vizi
bil de la o poștă în intenția de 
a camufla un fals, mai multe 
falsuri, a căror intenție i-a 
scăpat corespondentului nostru, 
iar noi nu ne-am propus s-o 
elucidăm. Aceasta în ceea ce

privește protestul și argumen
tele directorului.

Mai mult am stăruit asup-a 
celorlalte scrisori. care au con
testat articolul. Aparținind unor 
persoane investite cu A răspun
deri de mare importanță intr-o 
întreprindere și nefiind vizate 
nemijlocit în articol, aceste ce
reri de restabilire a adevărului 
indemnau la o cercetare minu
țioasă. temeinică. Dar ce 
aceste scrisori ? Curios.
altceva decit ceea ce am văzut 
în scrisoarea directorului. Ace
leași afirmații și „argumente" 
fragile care cad la prima adiere 
a faptelor. De altfel nu e vor
ba de o identitate doar in „ar
gumente" 
identitate 
Scrisorile 
mină. Cit 
redactării 
lesne de înțeles. Căci oricît cre
dit ai da telepatiei, tot nu poți 
admite că trei persoane aflate 
la acea dată în trei localități 
diferite, fără nici o legătură in
tre ele. pot așterne pe hîrtie un 
text asemănător pînă și la 
punctuație. Toâte scrisorile por
nesc de la un singur cap.

Le-au semnat insă mai mulți, 
gindind că astfel protestul im
presionează. amăgindu-se 
speranța deșartă că. rostit 
mai multe 
poate deveni adevăr. Ceea 
nu se poate 
cintat in cor (de fapt un peni
bil trio) neadevărul tot minciu
nă se cheamă.

Și sperăm că se vor convinge 
și cei — puțini la număr — 
care, în legătură cu situația de 
la I.J.B.C. și-au exprimat în
doiala despre puterea adevăru
lui.

Fiindcă la această- revenire pe 
■urmele articolului publicat, 
n-am făcut decît să urmăm o 
acțiune întreprinsă ca urmare 
a mai multor sesizări de către 
colegiul județean de partid, ale 
cărei concluzii, după cum ne-a 
asigurat tovarășul Ioachim 
Moga, primul secretar al Comi
tetului județean Hunedoara 
P.C.R.. căruia îi mulțumim 
această cale pentfu . atenția 
care a acordat-o faptelor sesi
zate de ziar, vor constitui ne
întârziat temeiul unor . măsuri 
corespunzătoare. Deopotrivă 
pentru abuzurile și ilegalitățile 
săvirșite. cit și pentru tentativa 
de a escamota adevărul ■!

și afirmații, ci de o 
de cuvint și frază, 
sint scrise de aceeași 
privește mecanismul 
lor este și acesta

in 
pe 

voci, neadevărul 
ce 

întîmpla. Chiar
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Pină la deschiderea ofi
cială a Tirgului au mai 
rămas doar două zile, 

iar manifestările ce premerg 
acest eveniment au și în
ceput. Ieri, la pavilionul Uni
unii Sovietice, s-a organizat 
prima conferință de presă, 
încă de la intrare vizitatorul 
este intimpinat de mari pa
nouri în care sînt surprinse 
secvențe din întilnirile eon- 

.ducătorilor de partid și de 
stat ale celor două țări, date 
ce atestă evoluția mereu as
cendentă a legăturilor pe 
planuri multiple dintre cele 
două popoare vecine și prie
tene.

Evident, pavilionul respectă 
profilul Tirgului : în secțiile 
sale industriale fiind ampla
sate exponate ale noilor rea
lizări din industria construc
toare de mașini-unelte și 
mașini energetice, de apa
rate. de utilaj electronic, 
instalații și aparate de con
trol și automatizare, utilaj 
pentru industria ușoară și 
fabricarea de anvelope. Circa 
180 de întreprinderi sovietice 
au trimis la expoziție pesle 
1 000 de exponate.

Atenția vizitatorului, mai 
cu seamă a specialistului, va 
fi eu siguranță atrasă de ma
cheta in funcțiune a unui 
sector dintr-o secție de con- 
vertizoare cu oxigen al că
rui program de producție e«te 
de 3.1—2,2 milioane tone lin
gouri pe an. Această instala
ție permite să se obțină di
rect din metalul lichid semi
fabricate pentru laminoarele 
de tablă și de profiluri, fără 
a mai trece arin blumînguri, 
și laminoarele de tablă. Ur
mează apoi grupele de strun
guri semiautomate, mașini 
de prelucrat roți dințate, fre
ze. grupul utilajelor pentru 
industria ușoară in rindul 
cărora mașina de filetat și 
răsucit — unică în lume — 
înlocuiește operațiile făcute 
de patru mașini : torsionat, 
răsucit, filat și înfășurat. 
Spatii importante ocupă ma
șinile de calcul, diverse uti
laje și aparataie electroteh
nice. noi realizări în tehnica 
sudurii, mijloace de teleco
municații operative, o serie 
din realizările de ultimă oră 
ale institutelor științifice și 
organizațiilor de proiectări 
ale Academiei de știință. Pa
vilionul mai adăpostește și un 
număr important de exponate 
ce se adresează marelui pu
blic : aparate de fotografiat și 
camere de luat vederi, di
verse radio-receptoare și o- 
biecte de uz casnic, o bogată 
colecție de ceasuri.

Am enumerat doar citeva 
din exponate și. poate, nici 
ne cele mai interesante. 
Descrierea lor amănunțită, 
precum și alte amănunte le 
aflați la pavilion unde un 
grup numeros de specialiști 
vă așteaptă !

V. B.

Lucrările de construcție
din Piața Bălcescu

Lucrările de construcție Ta 
parcajul auto subteran și pasajul 
din Piața Bălcescu au intrat în 
faza finală. La parcaj se execută 
finisaje interioare și sînt acope
rite ultimele porțiuni ale rampe
lor de acces, astfel încît odată cil 
inaugurarea hotelului „Interconti
nental", să se asigure pentru ex
ploatare cel puțin o pătrime din 
suprafața marelui garaj subteran. 
Au început totodată lucrările 
pregătitoare amenajării drumuri
lor de acces spre rampele pasa
jului, precum și a celor aferente 
Teatrului Național și hotelului 
’.Intercontinental".
Potrivit prevederilor, circulația 
rutieră și pietonală în această 
zonă de trafic intens va intra în 
regim normal concomitent cu 
darea în folosință a clădirii hote
lului, eveniment ce se va producă 
încă înainte de sfîrșitul acesn 
tui an. 1
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Dezbaterile de la

Națiunile Unite
Comitetul pentru probleme juridice al Adunării Generale a 

O.N.U. examinează in prezent raportul Comisiei de drept in
ternațional asupra activității de elaborare a proiectelor de ar
ticole — 116 la număr pînă in prezent — ale unei convenții 
privind relațiile dintre state și organizațiile internaționale sau 
conferințele cu caracter internațional organizate sub egida 
acestora.

Organ subsidiar al Adunării 
enerale, comisia este alcătuită 
in juriști reprezentind 25 de 
iri, aleși de plenul delegațiilor 
țațelor membre ale O.N.U. Ac- 
ivitatea acestui organism deri- 
ă din atribuția organizației de

i încuraja dezvoltarea progre- 
ivă a dreptului .internațional și 
codificarea lui, pentru a-1 trans- 
orrna intr-un instrument efica
ce in serviciul păcii și securită-
ii internaționale, al relațiilor 
irietenești și cooperării intre 
rațiunile lumii.

La dezbaterile din Comitet au 
uat cuvintul reprezentanții Bra
ziliei, Franței, Austriei, U.R.S.S., 
figeriei. Ciprului, Ugandei, Tan
zaniei, Poloniei și altor țări. 
Jxprimind punctul de vedere al 
arii noastre, delegatul român 
îheorghe Secarin a prezentat o 
eerie de considerații, îndeosebi 
:u privire la necesitatea ca ela
borarea normelor juridice ale 
■elațiilor dintre state și organi
zațiile internaționale să se ba
zeze în permanentă pe prin
cipiul universalității acesto-

ra din urmă, așa cum prevăd 
inseși actele lor constitutive. 
Delegația română împărtășește 
totodată punctul de vedere, evi
dențiat in cursul lucrărilor Co
mitetului, favorabil stabilirii re
gulilor care trebuie să conducă 
organizațiile internaționale in 
raporturile lor cu diferite țări 
pe baza strictă a egalității su
verane a statelor, a dreptului 
lor inalienabil de a-și exercita 
prerogativele naționale, a prin
cipiilor Cartei O.N.U. O altă 
recomandare a delegatului ro
mân privește extinderea in 
practica activității Comisiei 
pentru 
seminariilor in 
pot contribui, 
substanțială, la 
de promovare

aetivitățîi
dreptul internațional a 

problemele care 
de o manieră 

procesul pozitiv 
a regulilor de 

drept și la respectarea lor in 
raporturile dintre națiuni.

Raportul Comisiei de drept 
internațional, insoțit de reco
mandările și observațiile Comi
tetului pentru probeime juridice, 
urmează a fi supus ulterior A- 
dunării Generale a O.N.U.

u
folosește

R.P.D. COREEANA, — Imagine de la unul din numeroasele bazine carbonifere in care te 
pe scară largă meca nizarea lucrărilor.
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Armistițiu precar"
la Managua

Ptomițînd să îndeplinească toate cererile formulate de stu- 
denți, regimul nicaraguaian, condus de generalul Anastasio 
Somoza, a reușit să obțină încetarea acțiunilor dș protest ce 
au avut loc la sfîrșitul lunii trecute în această țară. După*pă
rerea majorității observatorilor din Managua s-a ajuns, însă, 
numai la un „armistițiu precar", totul depinzînd dacă regimul 

își va respecta promisiunile făcute, eventualitate pusă sub sem
nul întrebării.

ceea ce l-a determinat să con
sidere că unele măsuri mai 
populare i-ar permite să atingă 
mai ușor acest țel. Un alt amă
nunt, de nu mai puțină impor-

Situația din Bolivia
• ÎN CAPITALĂ A FOST
• CIOCNIRI ÎN CENTRUL

RESTABILITĂ ORDINEA
MINIER ORURU

După instalarea la palatul prezidențial Quemado, generalul 
Juan Jose Torres, a depus jurămintul ca președinte al Bo- 
liviei. Adresîndu-se mulțimii care manifesta pe străzile din 
jurul palatului, generalul Torres a declarat că va trece în 
curind la formarea unui guvern popular al cărui scop prin
cipal va consta în ridicarea nivelului de viață al bolivienilor.

Centrala muncitorească bolivia
na, cea mai puternică organizație 
sindicală dispunînd de o influentă 
politică deosebită în țară, care 
și-a declarat sprijinul în cursul 
recentelor evenimente pentru ge
neralul Torres, a prezentat aces
tuia un document intitulat: 
„Mandatul forțelor populare". 
Documentul cuprinde sintetizate 
în 20 de puncte principalele pro
puneri formulate de această or
ganizație sindicală pentru a fi in
cluse în viitorul program de gu
vernare. Printre acestea se numă
ră anularea hotărîrii de a acorda 
despăgubiri societății nord-ameri- 
cane „Gulf Oil", pentru bunurile 
naționalizate anul trecut la in
staurarea regimului fostului pre
ședinte Ovando Candia, promo
varea unei politici externe inde
pendente și a unor relații norma
le cu toate statele, inclusiv cu 
cele socialiste.

După cum transmit agențiile, 
de presă, în capitala boliviană, 
La Paz, a fost restabilită ordinea. 
Populația continuă să manifeste 
pe străzi în sprijinul Guvernului 
Revoluționar promis de Torres 
care va fi format, potrivit decla
rațiilor făcute miercuri de aces
ta, din „militari revoluționari, 
muncitori și reprezentanți ai stu
denților". Gărzi muncitorești, ță
rănești și studențești înarmate, 
venite din diverse regiuni ale 
țării, și militari ai unităților fidele 
noului președinte asigură liniștea 
capitalei Se anunță că în capita
lă a luat ființă „Comitetul popu
lar pentru apărarea muncitorilor". 
Formațiunile înarmate ale comite
tului au ocupat sediile a trei im
portante ziare boliviene cunoscu
te pentru orientarea lor de dreap
ta — „El Diario" și „Hoy“ din 
La Paz și „Los Tiempos" din 
Cochabamba, cerînd suspendarea 
apariției lor și constituirea unei 
cooperative a ziariștilor progre

siști care să reflecte și să apere 
în presă interesele poporului.

Agențiile de presă transmit că 
situația din celelalte orașe boli
viene și provincii este în general 
calmă. Singurul incident mai im
portant, produs în cursul nopții 
de miercuri spre joi, s-a înre
gistrat în localitatea minieră O- 
ruru situată la aproximativ 250 
km sud de capitală. Unitățile 
militare ale garnizoanei locale, 
comandate de ofițeri rebeli, au 
deschis focul asupra unor 
Ioane de muncitori și 
denți care organizaseră o
monstrație de sprijinire a regi
mului generalului Torres. Potrivit 
primelor informații, șapte de
monstranți au fost uciși și cîteva 
zeci au fost răniți. Generalul 
Torres, înștiințat de aceste inci
dente, l-a convocat de urgență 
pe comandantul garnizoanei din 
Oruru.

co- 
stu- 
de-

MARI INUNDAȚII
IN ITALIA

■ Ploile torențiale care s-au 
abătut miercuri asupra Ge- 
novei și a localităților din îm
prejurimi au cotinuat în tot 
cursul zilei de joi provocînd 
inundații catastrofale. Stră
zile Genovei și ale localități
lor din jur — Acquasanta, 
Voltri, Varazze, Pra și Pegli

: sînt invadate de torente de 
apă și noroi. Nivelul apelor 
a atins în unele zone înălți
mea de doi metri.

Pînă joi seara au fost gă
siți 16 inorți și peste 20 de 
răniți. Cercetările continuă 
mai ales pe plajă, unde au 
fost tîrîte de ape zeci de au
tomobile. In prtma zi, inun
dațiile au provocat pagube 
materiale in valoare de 1 mi
liard de lire. Fluviile Teiro 
și Leira și-au părăsit albiile, 
revărsîndu-se peste culturi
le agricole. Circulația pe au
tostrăzi a fost întreruptă, iar 
trenurile care se aflau în 
zona inundată au fost bloca
te. Mai multe comun^ din 
regiune sînt izolate datorită 
creșterii nivelului apelor, 
care au acoperit podurile și 
drumurile de acces. Joi 
după-amiază s-a revărsat și 
rîul Bisagno, care traversea
ză partea de nord a Genovei.

Secretarul general al 
O.N.U., U Thant, a inminat 
reprezentantului permanent 
al României la Națiunile 
Unite, ambasadorului Gheor- 
gbe Diaconescu. un 
prezentind valoarea 
buției personalului 
riatului O.N.U. in 
populației acelor

cec re- 
contri- 

secreta 
sprijinul 

__ ___ , localități 
din țara noastră care au fost 
afectate de inundații. î“ 
cursul scurtei ceremonii care 
a avut loc cu această ocazie. 
U Thant a declarat că aceas
ta reprezintă _o contribuție 
simbolică, dind expresie sen
timentelor de compasiune ale 
personalului secretariatului 
O.N.U. față de cei care 
avut de suferit precum 
dorinței organizației de

ae 
și 

____________ ____ . a 
sprijini eforturile poporului 
român pentru înlăturarea pa
gubelor pricinuite de cala
mități".

Asigurind de sincera grati
tudine a guvernului român 
ambasadorul Gh. Diaconescu 
și-a exprimat convingerea că 
gestul membrilor secretaria
tului simbolizează sentimen
tele statelor pe care le re
prezintă in acest organism al 
Națiunilor Unite față de 
România și poporul ei.

Lucrările Conferinței Uniunii
interparlamentare

Cuvintul deputatului Die Radulescu
HAGA 8. — Trimisul special 

Agerpres. M. Moarcăș. transmite : 
In cadrul lucrărilor celei de-a 
58-a conferințe a Uniunii inter
parlamentare, desfășurate sub 
președinția conducă torului dele
gației române. Mihail Levente, 
vicepreședinte al sesiunii, delega
ții au luat in discuție proiectul de 
rezoluție intitulat „Contribuția 
parlamentelor la întărirea securi
tății pe plan regional și mondial", 
prezentat de delegatul finlandez 
J. Virolainen. și proiectul de re
zoluție „Parlamentul și coope
rarea economică regională", pre
zentat de delegatul român Tndor 
Drăganu.

La acest punct al ordinii de zi, 
a luat cuvintul delegatul român 
Die Radulescu. Vorbitorul a de
clarat că după părerea delegației

Vizita președintelui

zi a vizitei 
președintele 

Pompidou,
So-

Cea de-a treia 
oficiale pe care 
Franței, Georges 
o întreprinde în Uniunea 
vietică, a fost consacrată unei 
călătorii prin țară. Joi dimi
neața, președintele Pompidou, 
însoțit de Nikolai Podgornii, 
președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.RJSS., 
precum și de Maurice Schu-

R. P. UNGARA. — Din noua arhitectură a Budapestei.

mann, ministrul afacerilor ex
terne al Franței, a părăsit Mos
cova ia bordul unui avion spe
cial. Era prevăzut ca în cursul 
acestei călătorii să continue 
convorbirile dintre inalții oas
peți francezi și conducătorii 
sovietici. Potrivit agenției 
France Presse. după ce au exa
minat relațiile economice bila
terale chiar în ziua sosirii pre
ședintelui Pompidou la Mosco
va și problemele europene, 
în cursul celor trei ore de con
vorbiri de miercuri dimineață, 
interlocutorii francezi și sovie
tici s-au consacrat joi princi
palelor aspecte ale vieții in
ternaționale.

Un purtător de cuvint al 
delegației franceze a relevat 
că președintele Pompidou ă 
confirmat hotărirea Franței 
„de a continua politica de în
țelegere și cooperare in toate 
domeniile" și de a obține de 
pe urma ei „toate foloasele po
sibile pentru pacea mondială".

române. Uniunea interparlamen- I 
tară, parlamentarii tuturor țărilor, I 
ar putea să aducă o contribuție I 
mult mai activă la respectarea în I 
relațiile dintre state a principiului I 
dreptului internațional, la promo- I 
varea metodelor politice în solu- I 
ționarea problemelor litigioase. 
Considerăm că înscrierea în trata
tele internaționale a obiectivului 
renunțării la folosirea forței și 
amenințării cu forța in relațiile 
dintre state, a spus llie Radules
cu, constituie un factor de o deo
sebită importanță pentru realiza
rea securității popoarelor și toc
mai de aceea ar merita ca Uniu
nea interparlamentară- parlamen
tele tuturor statelor să militeze în 
această direcție.

în încheierea intervenției sale, 
în care a abordat o gamă largă | 
de probleme — înfăptuirea uni
versalității O.N.U. prin restabi
lirea drepturilor R.P. Chineze, în
trunirea conferinței europene a 
statelor etc. — deputatul IEe Ra
dulescu, a prezentat o seamă de 
propuneri concrete.

Delegatul tunisian, R. M Rat> a 
declarat că guvernul, parlamen
tul și poporul tunisian aspiră spre 
o cooperare cu toate țările din 
bazinul mediteranean, fără nici 
o discriminare. El s-a pronunțat 
în favoarea unei soluționări paș
nice a conflictelor din această 
zonă și transformarea Meditera- 
nei intr-un lac al păcii. într-o 
mare a vaselor de turism și agre
ment și nu a navelor de război.

Reprezentantul Turdei. A. 
Aganoglu, a arătat că țara sa de
pune eforturi susținute pentru 
dezvoltare de relații prietenești 
cu țările învecinate — U.R.S.S, 
România. Bulgaria și Iugoslavia, 
Parlamentul Turciei — a spus ei 
— se declară receptiv pentru ori
ce inițiativă de natură să întă
rească colaborarea regională pe 
baza respectării principiilor su
veranității fiecărui stat și nea
mestecului în treburile interne. 
S. Kohanov (U.R.S.S.) a declarat 
că Uniunea Sovietică a acordat și 
acordă asistență unui mare număr 
de țări din Asia și Africa, pentru 
a-și dezvolta economiile lor na
ționale.

Itimele evenimente 
din Nicaragua au 
izbucnit la 26 sep
tembrie cind cate
drala din capitala 
țării a fost ocupa-

de studenții Universității 
centrale catolice și înconjurată 
de unități ale gărzii naționale. 
Această formă de protest s-a 
extins și asupra bisericiloi San 
Antonio, San Sebastian, San 
Domingo și altele, atît din Ma
nagua cit și din principalele o- 
rașe de provincie, Leon și 
Granada.

Principala revendicare a ma- 
nifestanților a fost respectarea 
de către regimul Somoza a 
drepturilor umane. Studenții au 
cerut încetarea’ arestărilor ma
sive în rindurile persoanelor 
suspectate de a colabora sau a 
avea legături cu mișcarea de 
partizani, încetarea abuzurilor 
și torturării deținuților politici, 
garantarea vieții acestor deți
nuți. După ce timp de cîteva zile 
garda națională nu a reușit să 
înfrîngă hotărirea studenților de 
a continua mișcarea de protest, 
președintele Somoza a cedat, 
în urma unei întrevederi avute 
cu arhiepiscopul din Managua, 
monseniorul Miguel Ovando 
Bravo, el a promis că deținuții 
politici vor fi judecați numai de 
tribunalele civile si nu vor fi 
luate nici un fel de măsuri re
presive împotriva participanți- 
lor la aceste manifestații.

în rindurile opiniei publice 
nicaraguaiene se exprimă însă 
scepticism față de intențiile re
gimului de a-și îndeplini promi-

siunile. în legătură cu aceasta 
se subliniază că guvernul So
moza a făcut și în trecut pro
misiuni care mai tîrziu au fost 
date uitării. De altfel, cu nu
mai cîteva zile înaintea înche
ierii „armistițiului", poliția ni- 
caraguaiană a declanșat un 
nou val de arestări în rindurile 
persoanelor suspectate de a 
avea legături cu Frontul națio
nal de eliberare uandinist. Pen
tru autorități, aceste persoane 
sînt „partizani periculoși" care, 
potrivit directivelor date de 
Somoza, „nu trebuie să rămînă 
în viață". Un adevărat scandal 
a provocat cazul studentei 
Elena Carrasqui.llan, acuzată de 
a fi „uandinistă" care a fost 
torturată la cartierul general 
din Managua al gărzii națio
nale, în prezența generalului 
Somoza și a colonelului Ema
nuel Venis, șeful siguranței. 
Cînd acest fapt a devenit cu
noscut, el a fost denunțat de 
numeroși clerici și a dus la o 
ruptură a relațiilor, pînă atunci 
foarte strînse, dintre biserică și 
stat. S-a ajuns pînă acolo, în- 
cît clericii nu numai că s-au a- 
lăturat studenților ce au ocupat 
bisericile, dar au difuzat și o 
declarație de solidaritate cu ce
rerile acestora.

Observatorii politici conside
ră că urgența cu care Anasta
sio Somoza a acceptat revendi
cările studenților se datorează 
unor motive politice. într-ade- 
văr, în 1972 în Nicaragua ur
mează să aibă loc „alegeri" 
generale, iar Somoza are in
tenția să-și prezinte candidatura 
pentru <

nunt, de nu mai puțină impor
tanță, constă în faptul că So
moza are acum un rival puter
nic la președinție, în persoana 
lui Ramiro Sacasa Guergerro 
care se prezintă drept „o al
ternativă națională pentru a se 
pune capăt conducerii țării de 
către dinastia Somoza". Actua
lul președinte nu îl recunoaște 
pe Sacasa drept un rival poli
tic (cel oufin în mod public), 
obișnuind șă-l numească „piti
cul" din cauza înălțimii aces
tuia de î,60 metri. Cu toate a- 
cestea, popularitatea candida
tului opoziționist crește mereu 
în rindurile masei alegătorilor 
nemulțumiți de menținerea la 
putere a unei singure familii 
timp de mai bine de 30 de ani. 
Sacasa Guergerro a fost secre
tarul particular al lui Anastasio 
Somoza (tatăl), ministru de fi
nanțe sub președinția lui Luis 
Somoza și ministru al educației 
într-unul din guvernele lui Anas
tasio Somoza (fiul) pînă cînd a 
hotărîf să se prezinte drept 
candidat prezidențial.

în ceea ce-l privește, însă, pe 
actualul președinte, el nu do
rește să se interpună nici un 
obstacol in calea aspirațiilor 
sale de a se menține la putere : 
nici studenții, nici biserica și 
nici... „piticul". Tocmai de a- 
ceea, după părerea observato
rilor, el urmărește acum să se 
prezinte în fața poporului drept 
un conducător „care înțelege 
problemele acestuia". Trecutul 
lui, de dictator absolut asupra 
acestei mici țări din America 
centrală, a făcut însă ca po
porul nicaraguaian să priveas
că cu multă circumscripție pro
misiunile și intențiile sale.
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a fi „reales" președinte, I. RETEGAN

a-• DUPĂ cum informează 
geriția A.D.N., ambasadorul U- 
niunii- Sovietice in R.D. Germa
nă, Piotr Abrassimov, a făcut 
miercuri o vizită lui Klaus 
Schutz, primarul Berlinului oc
cidental, la Invitația acestuia. 
Convorbirile ce au avut loc cu 
acest prilej, menționează agen
ția citată, s-au referit la proble
me de interes bilateral.

• IOSIP BROZ TITO. preșe
dintele R.S.r. Iugoslavia, l-a 
primit la Bruxelles pe ambasa
dorul Statelor Unite in Belgia, 
John Eisenhower, la cererea a- 
cestuia.

Cu acest prilej, relatează agen
ția Taniug. ambasadorul ameri
can a inminat președintelui 
goslaviei un mesaj personal 
partea președintelui S.U.A., 
chard Nixon.

Iu- 
din 
Ri-

CONVORBIRILE LUI COUVE DE MURVILLE
LA PEKIN

Ciu En-lai premierul Consi
liului de Stat al R.P. Chineze, 
s-a ințîlnit joi la Pekin cu fos
tul prim-ministru francez Mau
rice Couve de Murville. care 
face o vizită în R.P. Chineză.

Premierul Ciu En-lai a avut 
o convorbire prietenească cu 
Couve de Murville.

Li Sien-nien. vicepremier al 
Consiliului de Stat al R. P. Chi
neze, a oferit un dineu în cin
stea lui Maurice Couve de 
Murville.

Salutînd în numele guver
nului R.P. Chineze, pe fostul 
premier al Franței, Li Sien-nien 
a exprimat convingerea că <".- 
ceasta vizită va contribui la 
dezvoltarea relațiilor de prie
tenie dintre cele două țări, la 
înțelegerea reciprocă dintre po
poarele chinez și francez. „Exis
tă o prietenie tradițională între

chinez și francez, 
grijii și eforturilor 

r_______ âle președintelui
Mao Tzedun și ale generalului 
de Gaulle, China și Franța au 
stabilit bune relații cu peste 
șase ani în urmă. în ultimii ani 
țările noastre au menținut și 
au dezvoltat aceste bune rela
ții". a spus vicepremierul Li Si- 
en-Nien.

în cuvintul de răspuns, Couve 
de Murville a relevat că rele- 
țiile dintre Franța și R. P. Chi
neză sînt excelente în toate do
meniile și că în țara sa se ma
nifestă un mare interes pentru 
tot ceea ce privește R.P. Chineză. 
El a arătat in continuare că 
R.P. Chineză nu este numai o 
țară mare, dar și o țară care se 
dezvoltă. înaintînd sub conduce
rea guvernului său și a președin
telui Mao Tzedun.

popoarele
Datorită 
personale

Surprize la
Promotorii regimului 

tip apartheid din Rho
desia au avut, odată 
mai mult, prilejul să 
constate opoziția lermă 
a studențimii față de 
rinduielile rasiste.

O ceremonie organi
zată cu mult fast de 
conducerea universită
ții „Victorian" de la 
Salisbury cu prilejul 
inmînârii „premiului 
universitar anual" a a- 
vut un deznodămint 
total neașteptat de ini
țiatori. „Premiul uni
versitar" care se inniî- 
nează tradițional, la 
fiecare început de an 
■aiversitar, unei per
sonalități cu merite 
in invățămintul supe
rior rhodesian, a lost 
decernat anul acesta 
șefului catedrei de 
drept civil la univer
sitatea „Victorian", 
profesorul Rudy 

Profesorul 
fiind cunoscut 

vederile sale

Si- 
Si-mons.

mons 
pentru 
uhrarasisțe și autor al 
unor lucrări care în
cearcă să justifice a- 
partheidul, reacția stu
denților a fost promptă 
și energică. In locul 
unei festivități „cu
minți" care in intenția 
organizatorilor tre
buia să se transforme 
implicit (avind în ve
dere personalitatea

„Victorian"

• PREZIDIUL Sovietului Su
prem al U.R.S.S. l-a numit pe 
Vladimir Vinogradov adjunct al - 
ministrului de externe, ambasa
dor al Uniunii Sovietice in Re
publica Arabă Unită, informează 
agenția TASS.

• LA CENTRUL spațial de la 
Lances a fost lansată o sondă 
spațială franceză, de tipul „Dra
gon III". destinată cercetării 
temperaturii ionosferei și densi
tății sale electronice. în viitoa
rele zece zile o nouă rachetă — 
sondă „Dragon" va fi lansată.

VIITOARE ÎNTILNIRE 
IOSIP BROZ TITO—W. BRANDT

• AGENȚIA Taniug informea
ză din Bruxelles că președintele 
R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz 

avea 
a 

Brandt, la 11 
la întoarcerea 
pe care o face

Iugoslavia, Iosip 
Tito. se va intilni și va 
convorbiri cu cancelarul R.F. 
Germaniei, Willy 
octombrie a.c.. 
din vizita oficială 
in Luxemburg.

• ÎNTREPRINDEREA meta
lurgică poloneză „Stalewa Wo-

lia" a trecut la executarea unui 
contract de cooperare în produc
ția de betoniere, încheiat pe ter
men de cinci ani cu firma vest- 
germară „Stetter", relatează a- 
genția P.A.P. Aceeași întreprin
dere poloneză dezvoltă coopera
rea, începută cu trei ani in ur
mă, cu firma britanică „Johns“ 
în domeniul producției de ma
carale autopropulsate de 35 de 
tone. Firma poloneză continuă, 
de asemenea, relațiile de coope
rare cu firma daneză „Smit". 
producătoare de utilaje pentru 
fabricile de ciment și, începînd 
din acest an, cooperează cu fir
mele italiene „Luigi Bandera" și 
„Andretto".

sărbă toritul ui) 
omagiere a 
rasiste a actualei 
chipe guvernamentale 
de la Salisbury, mani
festarea a luat turnura 
unei puternice demon
strații de protest anti- 
rasiste.

Cu cfteva ore înainte 
începerea festi- 

principalele 
acces spre vjc_ 

o-

intr-o 
politicii 

e-

de 
vității 
căi de 
aula universității „ 
torian" au fost 
cupate de studenți care 
scandau ,,Nu vrem a- 
partheid ! Rasismul în
seamnă sinucidere !“ In 
momentul cînd și-au 
făcut apariția, secreta
rul guvernamental 
pentru cultură și în- 
vățămint, Trever, șt 
sărbătoritul profesor 
Simons, de-asupra ca
petelor mulțimii stu
denților au fost ridi
cate pancarte pe care 
scria „Părinții rasis
mului n-au ce căuta în 
amfiteatrele noastre !“. 
E ușor de închipuit in
dispoziția și încurcă
tura în care s-au găsit, 
dintr-odată, organiza
torii festivității. Oas
peții, însoțiți de soțiile 
lor, au încercat, vădit 
enervați, să facă pe 
indiferenții, pe surzii 
și orbii, dar aceasta 
nu le-a" ajutat la ni
mic. Nici automobilele

lor n-au izbutit să-și 
ocupe locurile specia
le de parcare, pe aleea 
ce duce la aula princi
pală, șoferii consta- 
tînd repede că din cău
tă masei studenților 
era imposibil să stațio
neze la o distanță mai 
mică de cinci sute de 
metri de intrare. Per
sonalități oficiale au 
fost, astfel, toate, ne
voite să treacă 
tr-un culoar viu 
mat din studenți care 
nu făceau economie de 
huiduieli și cuvinte de 
protest. Așa cum s-a 
mai intimplat în ase
menea împrejurări, 
autoritățile au încercat 
să salveze festivitatea 
făcînd apel la forțe po
lițienești. Au fost a- 
duse la fața locului 
unități speciale. Făcînd 
uz de bastoane de 
cauciuc și gaze lacri
mogene, polițiștii au 
reușit cu greu să dis
perseze mulțimea de 
studenți și să deblo
cheze intrarea în uni
versitate.

Surprizele neplăcute 
pentru invitați și pen
tru organizatorii ' " 
vității, însă, au 
tinuat. Printr-o 
de serviciu care 
subsolul clădirii 
versîtății „Victorian 
de aula principală, un

prin- 
for-

fesfi- 
con- 

scară 
leagă 
uni-

numeros grup de stu
denți a pătruns in aulă 
și a întrerupt festivită
țile abia începute cu 
strigăte : „Plecați din 
sălile noastre !" și „Nu 
avem nevoie de rasiști 
in universitate!“ A 
urmat și aici interven
ția poliției însă buscu
lada prelungită care a 
survenit a pus, practic, 
capăt festivității pro
gramate. In încordarea 
creată s-a renunțat la 
cuvîntări și la. concer
tul simfonic festiv care 
ar fi trebuit să urmeze. 
Organizatorii au anun
țat că „din motive in
dependente de voința 
lor" programul a fost 
modificat și ceremo
nia luminării „pre
miului universitar a- 
nual" se va desfășura 
la banchetul progra
mat pentru seara ace
leiași zile într-o mică 
localitate turistică 
30 de kilometri de 
pitaJă.

Este de presupus 
după avatarurile festi
vităților ratate de la 
universitatea „Victo
rian" oficialitățile de 
la Salisbury au avut 
un bun prilej să medi
teze la starea de spirit 
antirasistă a majori
tății tinerei generații 
din Rhodesia.

1a 
ca-

că

P. NICOARA

• DUPĂ trei zile de ploi 
torențiale neîntrerupte, 
Porto Rico s-au 
grave inundații, 
provocat moartea 
soane. Pagubele 
sînt evaluate la peste 23 mi
lioane dolari, iar un număr 
de 3 000 de familii au rămas 
fără adăpost.

• O CEAȚA extrem de deasă 
a împiedicat joi dimineața, timp 
de două ore și jumătate, deco
larea avioanelor de pe aeropor
tul din capitala R.P. Polone. 
De asemenea, miercuri noaptea, 
navele din portul Szczecin nu au 
putut pleca în cursă. Ceața — 
precizează agenția P.A.P. — a 
început să se ridice abia către 
ora prînzului.

REUNIUNEA F.D.I.F.
• LA Budapesta continuă lu

crările Sesiunii Consiliului Fe
derației Democrate Internațio
nale a Femeilor consacrate ani; 
versării a 25 de ani de existență 
a Federației și rolului actual al

in 
înregistrat 
care au 

a 6 per- 
materiale

Luind cu- 
dezbaterilor.

Con-

A

încheierea convorbirilor 
polonovestgermane

La 7 octombrie, la Bonn 
s-au încheiat la Ministerul A- 
facerilor Externe al R.F. a

acestei organizații, 
vîntul în cadrul 
conducătoarea delegației 
siliului Național al Femeilor din 
Republica Socialistă România, 
prof. ing. Suzana Gâdea, pre
ședinta Consiliului național, s-a 
referit, printre altele, la expe
riența acumulată de mișcarea 
de femei din țara noastră în 
antrenarea maselor de femei la 
o participare mereu crescîndă 
in viața economică, politică, so
cială și culturală a țării, în ex
tinderea și consolidarea legătu
rilor Consiliului Național al Fe
meilor cu organizații naționale 
și internaționale din peste 70 
de state ale lumii.

• DUPĂ ce Adunarea Națio
nală a R.A.U. a aprobat pro
punerea Comitetului Execu
tiv Suprem al Uniunii So
cialiste Arabe ca Anwar Sa
dat să lie președinte al ță
rii pe următorii șase ani (pro
punere care urmează să fie con
firmată in cadrul unui referen
dum național), noul candidat la 
postul de președinte a expus li
niile generale ale politicii pe ca
re o va urma Egiptul.

Menționind hotărirea sa de a 
urma, în acest domeniu, politica 
inițiată de fostul președinte Ga
mal Abdel Nasser, Anwar Sadat 
a precizat că lupta pentru elibe
rarea tuturor teritoriilor arabe 
ocupate, precum și pentru asi
gurarea drepturilor populației 
palestiniene constituie un obiec
tiv de bază al politicii externe a 
R.A.U. De asemenea, el s-a pro
nunțat pentru unitatea tuturor 
țărilor arabe.

Germaniei convorbirile dintre 
delegația guvernamentală po
loneză, condusă de Jozef 
Winiewicz, adjunct' al minis
trului de externe, și delegația 
guvernamentală vest-germană, 
condusă de Georg Ferdinand 
Duckwitz, secretar de stat la 
M.A.E. Delegațiile au făcut 
un schimb de păreri în pro
bleme de interes reciproc și 
au continuat activitatea în 
direcția alcătuirii unui proiect 
de acord privind bazele nor
malizării relațiilor dintre Re
publica Populară Polonă și 
R.F. a Germaniei.

Avîndu-se în vedere pro
gresul înregistrat în cursul 
convorbirilor, relatează agen
ția P.A.P., s-a confirmat că 
miniștrii de externe ai celor 
două țări se vor întîlni în 
primele zile ale lunii noiem
brie la Varșovia. Sosirea lui 
Walter Scheel, ministrul afa
cerilor externe al R.F. a Ger
maniei, în capitala poloneză 
este prevăzută pentru 2 no
iembrie 1970.
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